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Na podlagi 20. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 87/12) in 21. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 78/09, UGSO, št. 7/13)
sklicujem
4. redno sejo Občinskega sveta Občine Bled,
ki bo v torek, 17. 3. 2015, ob 17.00
v Infocentru Triglavska roža Bled.
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda
2. Sprejem Zapisnika 3. redne seje z dne 23. 12. 2014
3. Pobude in vprašanja
4. Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine:
a. Sprejem Sklepa o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega
partnerstva za novogradnjo Gostišča in infotočke Jurček
b. Izvzem zemljišča s parc. št. 1377/7 k. o. Ribno iz javnega dobra
c. Odkup zemljišč s parc. št. 550/1 in 550/2 k. o. Želeče
d. Odkup zemljišč s parc. št. 589/1 in 589/2 k. o. Želeče
5. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2014
6. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2015
– rebalans 1
7. Sprejem Odloka o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Bled
8. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem
načrtu Koritno
9. Sprejem osnutka Odloka o programu opremljanja in merilih za odmerjanje komunalnega
prispevka v Občini Bled
10. Sprejem osnutka Odloka o obveščanju, cestni, urbani in krajinski opremi v Občini Bled
11. Sprejem osnutka Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled
12. Potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
ravnanja z odpadki v občini Bled za storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter sprejem
Sklepa spremembah Sklepa o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled
13. Potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občinah Bled in Gorje ter
Cenika posameznih storitev javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Bled
14. Seznanitev z Letnim poročilom o delovanju MIR Bled, Bohinj in Železniki ter Policijske
postaje Bled za leto 2014
15. Seznanitev z izvajanjem programske zasnove javnega glasila Blejske novice
16. Sprejem Sprememb in dopolnitev Pogojev, meril in normativov za sofinanciranje izvajalcev
letnega programa športa v Občini Bled za leto 2015
17. Kadrovske zadeve:
a. Sprejem Sklepa o podelitvi občinskih priznanj za leto 2015
b. Sprejem soglasja k imenovanju direktorja Turizma Bled
c. Imenovanje namestnika člana Občinske volilne komisije
d. Imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta
18. Razno
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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://www.e-bled.si/arhiv-gradiv-sej-os-2014-2018/).
Bled, 6. marec 2015
Številka: 034-1/2015-1

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
torek, 10. 3. 2015, ob 16.30 v Poročni dvorani Občine Bled
2. Odbor za proračun in občinsko premoženje
torek, 10. 3. 2015, ob 17.00 v zgornji sejni sobi Občine Bled
3. Odbor za gospodarstvo in turizem
sreda, 11. 3. 2015, ob 17.00 v Poročni dvorani Občine Bled
4. Statutarno-pravna komisija
sreda, 11. 3. 2015, ob 18.00 v zgornji sejni sobi Občine Bled
5. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja
četrtek, 12. 3. 2015, ob 17.00 v Poročni dvorani Občine Bled
6. Odbor za družbene dejavnosti
četrtek, 12. 3. 2015, ob 18.00 v zgornji sejni sobi Občine Bled

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
3. redno sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
ki bo v torek, 10. 3. 2015, ob 16.30
v Poročni dvorani Občine Bled
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 3. redne seje
2. Potrditev Zapisnika 2. redne seje komisije
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 alenka.dolinar@bled.si.
Anton Mežan, l. r.
Predsednik komisije
Vabljeni:
- člani komisije
- tajnica komisije Alenka Dolinar
- župan, podžupan, direktor občinske uprave
- poročevalci k točkam dnevnega reda
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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, 78/09 in 87/2012)
sklicujem
3. redno sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje,
ki bo v torek, 10. 3. 2015, ob 17.00
v zgornji sejni sobi Občine Bled.
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 3. redne seje
2. Potrditev Zapisnika 2. redne seje odbora (http://www.e-bled.si/wp-content/uploads/arhivgradiv-sej-os-2014-2018/Skupni-zapisniki-delovnih-teles.pdf)
3. Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine:
a) Sprejem Sklepa o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega
partnerstva za novogradnjo Gostišča in infotočke Jurček
b) Izvzem zemljišča s parc. št. 1377/7 k. o. Ribno iz javnega dobra
c) Odkup zemljišč s parc. št. 550/1 in 550/2 k. o. Želeče
d) Odkup zemljišč s parc. št. 589/1 in 589/2 k. o. Želeče
4. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2014
5. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2015
– rebalans 1
6. Potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
ravnanja z odpadki v občini Bled za storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter sprejem
Sklepa spremembah Sklepa o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled
7. Potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občinah Bled in Gorje ter
Cenika posameznih storitev javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Bled
8. 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.
Srečko Vernig, l. r.
Predsednik odbora
Vabljeni:
- člani odbora
- tajnica odbora Nataša Hribar
- župan, podžupan, direktor občinske uprave
- poročevalci k točkam dnevnega reda
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Gradivo za sejo Odbora za gospodarstvo in turizem

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled
(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB, 78/09 in 87/2012)
sklicujem
3. redno sejo Odbora za gospodarstvo in turizem,
ki bo v sredo, 11. 3. 2015, ob 17.00
v Poročni dvorani Občine Bled.
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 3. redne seje
2. Potrditev
Zapisnika
2.
redne
seje
odbora
(http://www.e-bled.si/wpcontent/uploads/arhiv-gradiv-sej-os-2014-2018/Skupni-zapisniki-delovnih-teles.pdf)
3. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2014
4. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto
2015 – rebalans 1
5. Razprava o spremembah in dopolnitvah Akta o preoblikovanju zavoda Turizem Bled
(http://www.uradni-list.si/1/content?id=8312&smode=sem)
6. Razno
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 17 ali po el.
pošti bojana.lukan@bled.si.
Jakob Bassanese, l. r.
Predsednik odbora
Vabljeni:
- člani odbora
- tajnica odbora Bojana Lukan
- župan, podžupan, direktor občinske uprave
- poročevalci k točkam dnevnega reda
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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, 78/09 in 87/2012)
sklicujem
3. redno sejo Statutarno-pravne komisije,
ki bo v sredo, 11. 3. 2015, ob 18.00
v zgornji sejni sobi Občine Bled.
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 3. redne seje
2. Potrditev
Zapisnika
2.
redne
seje
komisije
(http://www.e-bled.si/wpcontent/uploads/arhiv-gradiv-sej-os-2014-2018/Skupni-zapisniki-delovnih-teles.pdf)
3. Pregled formalno-pravne ustreznosti gradiva in predloga dnevnega reda
4. Razno
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 18 ali po
el. pošti alenka.dolinar@bled.si.
Simon Sirc, l. r.
Predsednik komisije
Vabljeni:
- člani komisije
- tajnica komisije Alenka Dolinar
- župan, podžupan, direktor občinske uprave
- poročevalci k točkam dnevnega reda
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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, 78/09 in 87/2012)
sklicujem
3. redno sejo Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja,
ki bo v četrtek, 12. 3. 2015, ob 17.00
v Poročni dvorani Občine Bled.
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 3. redne seje
2. Potrditev Zapisnika 2. redne seje odbora (http://www.e-bled.si/wp-content/uploads/arhivgradiv-sej-os-2014-2018/Skupni-zapisniki-delovnih-teles.pdf)
3. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2014
4. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2015
– rebalans 1
5. Sprejem Odloka o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Bled
6. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem
načrtu Koritno
7. Sprejem osnutka Odloka o programu opremljanja in merilih za odmerjanje komunalnega
prispevka v Občini Bled
8. Sprejem osnutka Odloka o obveščanju, cestni, urbani in krajinski opremi v Občini Bled
9. Sprejem osnutka Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled
10. 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.
Anton Omerzel, 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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Gradivo za sejo Odbora za družbene dejavnosti

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled
(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB, 78/09 in 87/2012)
sklicujem
3. redno sejo Odbora za družbene dejavnosti,
ki bo v četrtek, 12. 3. 2015, ob 18.00
v zgornji sejni sobi Občine Bled.
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 3. redne seje
2. Potrditev Zapisnika 2. redne seje odbora (http://www.e-bled.si/wp-content/uploads/arhivgradiv-sej-os-2014-2018/Skupni-zapisniki-delovnih-teles.pdf)
3. Seznanitev z Letnim poročilom o delovanju MIR Bled, Bohinj in Železniki ter Policijske
postaje Bled za leto 2014
4. Seznanitev z izvajanjem programske zasnove javnega glasila Blejske novice
5. Sprejem Sprememb in dopolnitev Pogojev, meril in normativov za sofinanciranje izvajalcev
letnega programa športa v Občini Bled za leto 2015
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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1) Sprejem dnevnega reda 4. redne seje

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled sprejme dnevni red 4. redne seje.

13

14

2) Sprejem Zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Bled z dne 23. 12. 2014

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled sprejme Zapisnik 3. redne seje
Občinskega sveta Občine Bled z dne 23. 12. 2014.

ZAPISNIK PRIPRAVILA: Vlasta Pretnar
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Številka:
Datum:

034-7/2014-14
23. december 2014

ZAPISNIK
3. redne seje Občinskega sveta Občine Bled,
ki je bila v torek, 23. decembra 2014, ob 17.00, v prostorih Infocentra Triglavska roža Bled.
Prisotni člani: Franc Sebanc, Anton Mežan, Karmen Kovač, Mihaela Pesrl, Jakob Basanesse, Aneta
Varl, Anton Omerzel, Zorica Završnik Črnologar, Srečko Vernig, Simon Sirc, Časlav
Ignjatović, Janez Brence, Tamara Bertoncelj, Janez Petkoš, Brigita Šolar
Opravičeno odsotni: Nina Čelesnik in Jana Špec
Občinska uprava: Matjaž Berčon, Vlasta Pretnar, Alenka Dolinar
Ostali prisotni: Romana Purkart (Radio Triglav), javnost
Poročevalci:

direktor Zavoda za kulturo Bled Matjaž Završnik, direktor projektantskega
podjetja Protim Ržišnik Perc Andrej Ržišnik, predsednik uprave Sberbank
Slovenije Gaspar Ogris in pomočnik predsednika uprave Mercatorja Luka
Jurkovič

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 17. uri prisotnih
14 članov, zato je občinski svet lahko veljavno sklepal.
Vabilo za sejo so svetniki prejeli skupaj z gradivom v petek, 12. decembra, zapisnike rednih sej
delovnih teles pa 23. 12. 2014 po elektronski pošti.
Točka 1:

Sprejem dnevnega reda

Za 3. redno sejo je bil predlagan dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda 3. redne seje
2. Sprejem Zapisnika 2. redne seje z dne 25. 11. 2014
3. Pobude in vprašanja
4. Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2015
5. Seznanitev s Predinvesticijsko zasnovo za Severno razbremenilno cesto na Bledu
6. Sprejem Odloka o OPPN za Severno razbremenilno cesto na Bledu
7. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest
8. Sprejem Poslovnega načrta Zavoda za kulturo Bled za leto 2015
9. Sprejem Programa zbiranja komunalnih odpadkov na območju občine Bled za leto 2015
10. Sprejem Soglasja za opravljanje tržne dejavnosti distribucije toplotne energije na območju
Občine Bled
11. Seznanitev s postopki urejanja zemljišč in idejno zasnovo za območje Seliš
12. Razno
Predsednik Statutarno-pravne komisije Simon Sirc je uvodoma ugotovil, da ni nobenih formalnopravnih zadržkov za sprejem dnevnega reda.
Sklep št. 1:
Občinski svet Občine Bled sprejme dnevni red 3. redne seje.
PRISOTNI
ZA
PROTI
14
0
Sklep JE bil sprejet.
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Točka 2:
2014

Sprejem Zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Bled z dne 25. 11.

Sklep št. 2:
Občinski svet Občine Bled sprejme Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Bled z
dne 25.11.2014
PRISOTNI
ZA
PROTI
14
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 3:

Pobude in vprašanja članov občinskega sveta

Župan je prisotne seznanil, da so v gradivu prejeli odgovore na pobude in vprašanja, ki so jih
svetniki podali na 2. redni seji in predlagal, da v kolikor menijo, da pojasnila niso dovolj jasna in
zadovoljiva, da v nadaljevanju podajo bolj natančno vprašanje ali pobudo.
Časlav Ignjatović »Glede na to, ker sem prejel več vprašanj glede postavitve baznih postaj na
železniški postaji, sem poslal pismo direktorju OU, Matjažu Berčonu in nanj že tudi prejel
odgovor, za kar se zahvaljujem in predlagam, da se poda še odgovor oziroma stališče občine, ker
gre za Uredbo GSM R sistema na Slovenskem železniškem omrežju in pojavljajo dvomi, ali je to
zadosti varno.«
Srečko Vernig: »Dajem pobudo, da se celovito uredi in sanira pitna voda na tem obstoječem
zajetju. Predlagam, da je na naslednji seji samostojna točka s celovitim poročilom o tem, da se
poda vzroke, zakaj je prišlo do onesnaženja in zakaj je tako dolgo časa trajalo in verjamem, da so
se ustrezne službe potrudile, ampak vendarle nek čas je potekel in potruditi se po najboljših
močeh mogoče ni dovolj. Čista voda za Bled je ena redkih komperativnih prednosti, ki jo imamo,
tako za občane, kot za gospodarstvo. Poleg analize bi želel tudi poročilo o vzdrževanju tega
zajetja za zadnja štiri leta, da predložijo program sanacije, na kakšen način se bo zajetje saniralo
in kaj to v resnici pomeni finančno, za koga in kakšna bi bila lahko časovnica sanacije tega
problema.«
Jakob Bassanese: »Predlagam, da se gradivo svetnikom posreduje kakšen dan ali več prej, ker je
gradivo preobsežno in se ga ne da tehtno prebrati«.
Na seji je odgovarjal Matjaž Berčon:
1. Poslovniška določila so povsem jasna, tri dni pred sejo odbora oziroma najmanj sedem
dni pred sejo občinskega sveta. Povedal je, da se gradivo oblikuje in pripravlja v petek
dopoldne, popoldne pa se distribuira. Povedal je, da so bile praviloma seje odborov ob
torkih in četrtkih, dvakrat pa je na izrecno željo prišlo do ponedeljkove seje za proračun.
2. Glede pitne vode je za 8. januarja sklican sestanek, katerega naj bi se udeležili tudi
predstavniki sosednjih dveh občin in povedal, da je to problem vseh treh občin in
upravljavca. Rešitev in faznost tega problema na konceptualni ravni sta znana in da je
najprej potrebna vzpostavitev rezervnega vira Zmrzlek. Ko bo ta vzpostavljen, se bo šlo v
sanacijo glavnega vodnega vira, to so Ovčje jame. Finačni okvir je 1.200.000,00 €, časovni
okvir pa pomeni nekje leto in pol do dve leti, da se bodo vse te investicije zgodile. Kar se
tiče financiranja je povedal, da je ključno, v kakšnih deležih se bo delilo med tri občine
uporabnike, saj v danem trenutku velja delitev 52 % Občina Bled, 48 % pa Občini Gorje
in Radovljica. Prisotne je tudi seznanil, da je že bil montiran števec pod leškim mostom,
da se definira, koliko vode se dejansko odteka v Radovljico in je mnenja, da bistveno več,
kot po trenutni shemi, ki velja za sofinanciranje vseh skupnih delov in naprav. Na tem
področju je finančni interes Bleda zelo velik, saj je od tega odvisno, ali bo občina
financirala 52 % ali pa lahko samo 45 % investicije, nikakor pa ne več kot 52 %. Točno
se torej ve, kaj je potrebno narediti za sanacijo vodovoda, vendar pa je ta povezana z
nikoli rešeno delitveno bilanco, čeprav so občine narazen že več kot dvajset let. Povedal
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je, da so v proračunu za leto 2015 s strani Občine Bled zagotovljena sredstva v višini
15.000,00 € za pripravljalne aktivnosti – novelacija projektne dokumentacije in cilj je, da
se v prvi četrtini leta 2015 pripravi dokumentacija in pride do dogovora o delitvi
stroškov, v drugi pa prične z investicijo in predvideva, da bi bil Zmrzlek v naslednjem
letu lahko vzpostavljen, za tem pa sledi obnova obstoječega zajetja.
3. Glede baznih postaj je občina poskušala priti do relevantnih podatkov in dokumentacije
v zvezi z gradnjo bazne postaje GSM na območju železniške postaje. Povedal je, da občina
s strani Slovenskih železnic in Ministrstva za infrastrukturo ni bila nikoli obveščena o
namerah. Ko je bila občina s strani občanov obveščena da se postavitev baznih postaj
pripravlja tudi na Bledu, tik pred tunelom proti Bohinjski Beli, se je občina aktivirala in
poskušala raziskati in priti do podatkov, vendar je odzivnost tistih, ki stojijo za temi
projekti, neverjetno slaba. Odzvali pa so na elektronsko pošto in na kar nekaj urgenc.
Prejeli smo dopis s strani Ministrstva za infrastrukturo, da se ta dela izvajajo kot
vzdrževalna dela v javno korist na obstoječem železniškem sistemu in da po njihovem
mnenju ta bazna postaja nima negativnih vplivov na okolje. Ravno tako je bil ignoriran
OPN, ki na tem območju predvideva pridobitev kulturnovarstvenega soglasja. Ko je
občina pridobila odgovor in tudi določena mnenja izdelovalca okoljskega poročila, je
občina ponovno urgirala in jih opozorila na vse pomanjkljivosti in občanom, ki so se
neposredno obračali z vprašanji na občino, to posredovala v vednost. Povedal je, da
občina in občani niso proti razvoju tehnike in vzpostavljanju informacijske tehnologije,
ampak so občani predlagali alternativno lokacijo, ki je nekaj deset metrov oddaljena od
predvidene lokacije in je tudi odmaknjena od prvih hiš in se tudi vizuelno bolj skrije,
vendar pa tudi na to še ni bilo odziva do seje. Povedal je, da je bila s strani občine dana
pobuda, da se skuša za nekaj deset metrov premakniti in tako sklenit nek kompromis.
Točka 4:

Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2015

Župan je prisotne seznanil s tem, da so prejeli dopolnjen predlog proračuna, ki ima minimalne
spremembe in so bile predstavljene na posameznih odborih. Obrazložil je, da so Odbori
ugotovili dve redakcijski napaki, in sicer pri navajanju Uradnega prečiščenega besedila Statuta
Občine Bled in Občine Železniki pri Kadrovskem načrtu MIR, ki sta odpravljeni. Povedal je, da je
bil sprejet amandma odbora za gospodarstvo in turizem, ki ga je kot predlagatelj v celoti sprejel
in prisotne seznanil, da po poslovniku ni predvidena razprava, in prosil za poročila
predsednikov delovnih teles:
Predsedniki delovnih teles so podali poročila:
Odbor za gospodarstvo in turizem – Jakob Basanesse
- sklep: predlog za sprejem
Odbor za družbene dejavnosti – Karmen Kovač
- sklep: predlog za sprejem
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – Anton Omerzel
- sklep: predlog za sprejem
Odbor za proračun in občinsko premoženje – Srečko Vernig
- sklep: predlog za sprejem
Župan je ugotovil je, da ni nobenih formalnih niti vsebinskih zadržkov, zato je dal na glasovanje
sklep:
Sklepi št. 3:
1. Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2015.
2. Občinski svet Občine Bled sprejme Kadrovski načrt Občine Bled za leti 2015 in 2016
ter Kadrovski načrt MIR Bled, Bohinj in Železniki za leti 2015 in 2016.
3. Občinski svet Občine Bled sprejme Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s

18

stvarnim premoženjem Občine Bled za leto 2015.
4. Občinski svet Občine Bled sprejme Stanovanjski program Občine Bled za leto 2015.
5. Občinski svet Občine Bled sprejme Letni program športa v Občini Bled za leto 2015.
6. Občinski svet Občine Bled sprejme Letni izvedbeni načrt financiranja področja
kulture v Občini Bled v letu 2015.
PRISOTNI
ZA
PROTI
14
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 5:
Bledu

Seznanitev s Predinvesticijsko zasnovo za Severno razbremenilno cesto na

Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon, direktor Občinske uprave.
Predsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Anton Omerzel pa je podal
predlog za seznanitev.
Janez Petkoš je povedal, da se je potrebno zavedati, da Blejski grad letno obišče preko 300.000
obiskovalcev in če bi cesta potekala po cesti v Vintgar in nazaj preko vasi Rečica, bi bil ves
promet speljan preko vasi Rečica in bi vas prometno še bolj obremenili. Povedal je, da pretežni
promet leži na Kolodvorski cesti in s cesto, ki bo potekala za nogometnim igriščem se
razbremeni Bled, Prešernova cesta in bo Bled tako postal turistično prijeten kraj in smatra, da je
to edino možna in pametna varianta.
Srečko Vernig je povedal, da je to eden največjih razvojnih projektov Bleda, ki prinaša velike
možnosti, ki odpirajo razvoj določenim področjem, saj prvo odprejo celoten razvoj celotnemu
območju na Selišah, potem pa odprejo možnost razvoja tako na Rečici in Zasipu, predvsem v
povezavi z Vintgarjem. Poleg tega je povedal, da načrtovane rešitve s kolesarsko stezo in
pešpotmi odpirajo navezave na ostale segmente kolesarskih in pešpoti. Povedal je tudi, da s tem
projektom zelo kvalitetno rešujejo del prometne infrastrukture, ki je povezan na dve občutljivi
coni, vrtec in šolo.
Zorica Završnik Črnologar je podala konkreten predlog oziroma pripombo na to investicijsko
zasnovo in sicer da se besedilo v opisu izbrane različice Severne razbremenilne ceste uskladi z
aktom, ki bo v nadaljevanju seje sprejet. To je besedilo, ki se začne na strani 108 in ki je dejansko
predočeno po prejšnjih predlogih tega Odloka.
Časlav Ignjatović je predlagal, da se šesta faza vklopi zaradi enakopravnosti vseh krajanov in
predlagal, da bi bilo to zapisano.
Franc Sebanc je pozdravil Predinvesticijsko zasnovo. Zanimalo pa ga je, če prav razume, da bo
od avtobusne postaje pa do podjetja Infrastruktura potekal dvignjen pločnik in če, predlaga, da
se uredi tako, da bo varna pot v šolo.
Odgovoril je Matjaž Berčon in povedal, da se bosta obe konstruktivni pripombi, ki sta bili
redakcijske narave upoštevali pri izdelavi investicijskega programa. Prisotne je seznanil s
stališčem Ministrstva za kulturo oziroma Zavoda za varstvo kulturne dediščine, da imajo zadržke
glede izdaje pozitivnega mnenja in sicer zato, ker so naknadno ugotovili, da se na območju med
Blatami in potokom Rečica v smeri Športnega parka nahaja območje arheologije, tako da je v
členu 49 v prvem odstavku dodana nova enota kulturne dediščine: »Bled arheološko najdišče
Gmajna«, kjer so predpisani vsi pogoji oziroma razlogi. Predlagal je, da se to z redakcijskim
dopolnilom sprejme in posledično se spremenita tudi sedmi in deveti odstavek. Predlagal je, da
se to sprejme kot županov amandma in upošteva pri čistopisu Odloka.
Zorica Završnik Podlogar je opozorila na nejasnost v odloku, da bi se na strani 139 pri točki 7
na koncu, kjer je omenjen totem za oglaševanje za lastne potrebe, to izbrisalo, saj je v OPN
napisano, da je za lastne potrebe in pomeni, da to ni za dejavnost.
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Sklep št. 4:
Občinski svet Občine Bled se seznani z Predinvestcijsko zasnovo za Severno
razbremenilno cesto na Bledu.
PRISOTNI
ZA
PROTI
14
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 6:

Srejem Odloka o OPPN za Severno razbremenilno cesto na Bledu

Župan je prisotne seznanil, da je občina tik pred izdajo mnenja prejela še dopolnilo Zavoda za
varstvo kulturne dediščine, ki so ga svetniki prejeli na sejo in povedal, da ga kot predlagatelj v
celoti sprejem in predlagal, da se odlok s to dopolnitvijo sprejme kot čistopis. Svetnike je
seznanil tudi s tem, da je odlok dopolnjen v preambuli s točno navedbo objav statuta v uradnem
listu. Povedal je, da se prostorski akt lahko samo sprejme ali zavrne kot celota in da amandmaji
občinskega sveta niso možni. V primeru zavrnitve se bo potrebno vrniti najmanj v fazo pred
javno razgrnitvijo, potem pa na novo pridobiti vsa mnenja.
Predsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Anton Omerzel je podal predlog
za sprejem.
Sklep št. 5:
Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o OPPN za Severno razbremenilno cesto na
Bledu.
PRISOTNI
ZA
PROTI
14
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 7:
Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji
občinskih cest
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon, direktor Občinske uprave.
Predsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Anton Omerzel je podal predlog
za sprejem.
Sklep št. 6:
Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in
kolesarskih poti v Občini Bled.
PRISOTNI
ZA
PROTI
14
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 8:

Sprejem Poslovnega načrta Zavoda za kulturo Bled za leto 2015

Uvodno obrazložitev je podal direktor Zavoda za kulturo Bled, Matjaž Završnik
Predsednica Odbora za družbene dejavnosti Karmen Kovač je podala predlog za sprejem.
Anton Omerzel je predlagal, da bi mogoče v prihodnje prevzel tudi organizacijo kmečke poroke.
Janez Petkoš je prosil direktorja, da obrazloži relacijo Blejski grad, obisk gradu in blejski
turizem in koliko se to odraža v blejskem turizmu.
Srečko Vernig je mnenja, da je ključen poudarek poslovnega načrta del, ki omogoča razvoj
novih programov in največja kvaliteta ob sedanji ponudbi, ki jo grad ima.
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Matjaž Završnik je povedal, da je za sodoben turizem več karakteristik, saj je prisotna
individualizacija, ker internet omogoča kreacijo, da si lahko vsak sam naredi kreacijo potovanja.
Prisotna je tudi mobilnost, ki je včasih ni bilo, pomembno pa je tudi to, da so aktivnosti glavni
motiv preživljanja dopusta in pa tudi niso več prisotna dolga bivanja, ampak več kratkih in vse to
skupaj pomeni, da se na tem področju veliko več ljudi giblje, kot se jih je včasih po številu,
ostajajo manj časa in da raziskujejo veliko več, kot včasih in poskušajo veliko več izvedet o
lokaciji, kjer so nastanjeni. Glede primerjave s hotelirji in z Bledom kot takim, je povedal, do so
za Zavod pozitivne tiste stvari, ki so za kraj mogoče malo bolj problematične, na primer velike
frekvence, krajše dobe bivanja. Cilj Zavoda je, da se naredijo programi, na osnovi katerih se bo
stacionar povečal in da se z roko v roki s turizmom ustvarja motive za čim več prihodov in za čim
daljše bivanje na tem področju.
Sklep št. 7:
Občinski svet Občine Bled sprejme Poslovni načrt Zavoda za kulturo Bled za leto 2015.
PRISOTNI
ZA
PROTI
14
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 9:
Sprejem Programa zbiranja komunalnih odpadkov na območju občine Bled
za leto 2015
Uvodno obrazložitev je podal vodja dejavnosti Komunalna infrastruktura pri Infrastrukturi Bled
Štefan Korošec.
Predsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Anton Omerzel je podal predlog
za sprejem s pripombami iz razprave.
Časlav Ignjatović je poudaril, da se stimulativno ravna z ljudmi, ki ozaveščeno delujejo z
okoljem in prostorom in se dela dobro, strinja pa se s predlogom, da se stimulacija pozna tudi na
računih, ki jih občani prejemajo.
Štefan Korošec je povedal, da ločevanje predpisuje državna uredba in tuniodjetje tisto, ki se
spomni, kaj se bo ločevalo in kaj ne, kar pa se tiče cen nalaga ponovno uredba o metodologiji za
oblikovanje cen komunalnih storitev in sicer enkrat letno se sprejemajo elaborati. Mnenje je bil
tudi, da je podjetje naredilo zelo veliko in je bilo tudi v mesecu maju sprejeto, da se za 2,76 €
znižanje za vsa gospodinjstva na letnem nivoju. Kar pa se tiče primerjave cen med občinami je
povedal, da ima občina Bled visoke standarde in če bi se znižali standardi, bi se cene lahko tudi
znižale.
Sklep št. 8:
1. Občinski svet Občine Bled sprejema Program zbiranja komunalnih odpadkov na
območju Občine Bled za leto 2015.
2. Občinski svet Občine Bled soglaša s pristopom Občine Bled k članstvu v
mednarodni strategiji »Zero Waste«, potrjuje Načrt za družbo brez odpadkov
(»ZERO WASTE«) v Občini Bled in pooblašča župana Občine Bled za podpis sklepa
o članstvu v mednarodni strategiji »Zero Waste« ter ostalih listin potrebnih za
pristop.
PRISOTNI
ZA
PROTI
14
0
Sklep JE bil sprejet.
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Točka 10:
Sprejem Soglasja za opravljanje tržne dejavnosti distribucije toplotne
energije na območju Občine Bled
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon, direktor Občinske uprave.
Predsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Anton Omerzel je podal predlog
za izdajo soglasja
Sklep št. 9:
Občinski svet Občine Bled izdaja družbi Petrol, slovenska energetska družba d. d.,
Ljubljana, soglasje za opravljanje tržne dejavnosti distribucije toplote energije za
ogrevanje na območju Občine Bled.
PRISOTNI
ZA
PROTI
14
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 11:

Seznanitev s postopki urejanja zemljišč in idejno zasnovo za območje Seliš

Uvodno obrazložitev je podal direktor projektantskega podjetja Protim Ržišnik Perc Andrej
Ržišnik. Pozdravila sta tudi predsednik uprave Sberbank Slovenije Gaspar Ogris in pomočnik
predsednika uprave Mercatorja Luka Jurkovič.
Predsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja, Anton Omerzel , je podal predlog
za seznanitev s postopki.
Anton Mežan je povedal, da koncept podpira in upa, da se bo zadeva čim prej realizirala,
spraševal pa je, kako se bo zagotovilo, da bodo oskrbovana stanovanja ostala res oskrbovana
stanovanja, da ne bo prihajalo do tega, da lahko nekdo stanovanje proda za apartma in to potem
počasi postane lahko apartmajsko naselje.
Gaspar Ogris je povedal, da je na njihovi strani vnema in podpora, da bodo gradili in da bodo to
poskušali v najkrajšem možnem času in obenem prosil za pomoč. Povedal je tudi, da je zakonsko
to urejeno tako, da je uporaba stanovanja vezana na starost in tudi v primeru, da nekdo
podeduje tako stanovanje pomeni, da se mlada družina ali kdo drug vseliti v to stanovanje,
ampak ga mora uporabit nekdo, ki ustreza zakonski zahtevi, ki pa je oskrbovano stanovanje za
starejše ljudi.
Andrej Ržišnik je povedal, da so po njegovem vedenju objekti obremenjeni s plombo in v
kolikor nekdo preživi svoje stanovanje obstaja sistem, v katerem mora upravnik zagotoviti, da
nasledi pod nekimi tržnimi pogoji nekdo drug to stanovanje in povedal, da v ta odnos vstopa tudi
lokalna skupnost in presto ni možno tovrstne objekte namenit drugačni dejavnosti. Predlagal je,
da občina stopi skupaj v stik s potencialnim izvajalcem, ki je izvedel tudi tržno analizo in na to
vprašanje natančno odgovori.
Janez Brence je povedal, da so projekt dobro pregledal in povedal, da mu je koncept gradnje
všeč. Povedal je, da ima pomislek, glede elitnosti stanovanj, saj gre za poslovno in obrtno cono.
Simon Sirc je povedal, da je vesel, da se je na tem območju in področju nekaj premaknilo in da
Bled dobi trgovski center in se sprašuje, kaj se bo zgodilo z obstoječim trgovskim centrom.
Povedal je tudi, da je skeptičen glede oskrbovanih stanovanj, ker se sovpada z kovinsko
delavnico in ga zanima kakšen bo status kovinske v nadaljevanju. Zanimalo ga je tudi, če mogoče
obstajajo rezervni načrti, v kolikor zadeva z oskrbovanimi stanovanji ne bo uspela.
Zorica Završnik Črnologar je spraševala, kaj se bo zgodilo, glede na to, da bo zgrajen nov
Mercatorjev center, z ostalimi Mercatorjevimi trgovinami na Bledu in kakšni so plani.
Anton Omerzel je povedal, da je vesel, da se bo končno nekaj premaknilo, vendar pa je bil
začuden glede na to, da bi bila varovana stanovanja, kako gledajo na to, ker je v bližini tovarna in
predlagal, da se z lastnikom usedejo skupaj in poskušajo najti nadomestno zemljišče za
prestavitev tovarne.
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Matjaž Berčon je podal okvirno časovnico. Povedal je, da gre za občutljiv projekt, saj gre na eni
strani za degradirano in dolgo pričakovana sanacijo tega območja, po drugi strani pa se kljub
vsemu sprejemajo odločitve, ki bodo dolgoročno zaznamovale ne samo to področje Bleda, ampak
celotno občino in predlagal, da naj se predstavitev jemlje kot izraz dobre volje in pripravljenosti
in da s tem, ko sta prišla tudi najvišja predstavnika obeh lastnikov, da sta s tem pokazala neko
resnost. Povedal je, da se bo občina v letu 2015 lotila dodelave teh zadev, vsekakor pa moral
vsak na svojo strani moral še dobro domislit ta program, zlasti banka, ki ima najmanj definiran
program. Povedal je, da s tem, ko se sprejme koncept delitve območij – konsolidacij, lastniških
menjav, da ima občina narejen prvi korak, definiranje infrastrukture, saj se na severno
razbremenilno navezuje bencinski servis, hkrati z njim pa nova cesta na Dobe in se dobi hkrati
povezava neposredno na Kajuhovo cesto, pod tem območjem poteka VS kanal, kjer bo potrebno
spremeniti njegov potek in se bo ta infrastruktura v prvem koraku že lahko pričela urejat.
Luka Jurkovič je povedal, da z občino zelo dobro sodelujejo, čeprav pogajanja niso lahka in
želijo, da se to območje zgradi. Glede ostalih trgovin, ki jih ima Mercator na Bledu pa je povedal,
da se bo Mercator na Ljubljanski cesti 13 zaprl, ostale lokacije pa bodo ostale tako kot so.
Gaspar Ogris je povedal, da so se s Kovinsko tudi ukvarjali, vendar pa bo o tem več povedal
Andrej Ržišnik , ki je skušal najti rešitev, da je zaenkrat kompatibilno.
Andrej Ržišnik je povedal, da se govori o vplivih na okolje, ki so različni, največji vpliv na okolje
ima promet, to je v tem primeru Severna razbremenilna cesta in povedal, da dejavnost Kovinske
pride občasno do povečanega hrupa, ki pa ni neka stalnica. Povedal je, da ima Kovinska ne tem
delu neko zgodovinsko pravico, kar pomeni, da vsi ki prihajajo v ta prostor, bodo morali s
Kovinsko živeti in tudi obratno, kar pomeni, da bo to potrebno upoštevat.
Simona Sirca je zanimalo, koliko delovnih mest bi bilo lahko zagotovljenih na tem območju.
Gaspar Ogris je povedal, da se v poslovnem delu in diagnostičnem centru predvideva od 40 – 60
delovnih mest. Kar pa se tiče oskrbovanih stanovanj in dejavnosti v teh dveh objektih, ki sta
spremljajoča v oskrbovanih stanovanj, pride na vsako enoto 8 delovnih mest, kar neposredno
pomeni 16 delovnih mest. Povedal je, da je do 100 delovnih mest realna številka zaposlenih v teh
treh programih, pri čemer pa se ne upošteva neka preselitev.
Tudi Luka Jurkovič je povedal, da bodo tudi v Mercatorju nova delovna mesta poleg obstoječih,
ki se bodo lahko podvojila, obenem pa tudi še tista iz dopolnilnih dejavnosti.
Sklep št. 10:
Občinski svet Občine Bled se seznani s postopki urejanja zemljišč in idejno zasnovo za
območje Seliš.
PRISOTNI
ZA
PROTI
15
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 12:

Razno

Župan je vsem zaželel srečno v novem letu in obenem vse povabil, da se v čim večjem številu
udeležijo prireditev, ki bodo potekale še do konca leta. Povedal je tudi, da se je Bled dopolnil z
okrasitvijo in povedal, da se je naredil korak naprej, saj so v letošnjem letu pristopili tudi
hotelirji.
Seja se je zaključila ob 21,30 uri .
Zapisala:
Vlasta Pretnar, tajnica župana
Župan Občine Bled
Janez Fajfar
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3) Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
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Odgovori na pobude so zajeti v zapisniku prejšnje seje oz. v okviru točke Razno (vodna zajetja).
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4) Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine
a. Sprejem Sklepa o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega
partnerstva za novogradnjo Gostišča in infotočke Jurček

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o ugotovitvi javnega
interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za novogradnjo
Gostišča in infotočke Jurček.

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: direktor občinske uprave Matjaž Berčon
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Na podlagi 11. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in 16.
člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 87/12) je Občinski svet Občine Bled
na 4. redni seji dne 17. 3. 2015 sprejel
Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za
novogradnjo Gostišča in infotočke Jurček
1. člen
(ugotovitev javnega interesa)
Občinski svet Občine Bled ugotavlja, da obstaja javni interes za sklenitev javno-zasebnega
partnerstva (v nadaljevanju JZP) za novogradnjo Gostišča in infotočke Jurček na Homu (v
nadaljevanju novogradnja).
Javni interes je skladen z uresničevanjem Občinskega razvojnega programa, kjer je javni interes
opredeljen s tem, da lokalna skupnost gradi in vzdržuje lokalno pomembne objekte na področju
turizma in rekreacije.
Javni interes je skladen tudi z uresničevanjem Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in dalje), ki z določenimi načeli
ravnanja s stvarnim premoženjem lokalni skupnosti nalaga, da na ustrezen način zagotovi
gospodarno rabo stvarnega premoženja.
Najučinkovitejši in najgospodarnejši način za zadovoljitev javnega interesa v primeru
novogradnje je JZP.
2. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določajo predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja,
postopek izbire zasebnega partnerja, način financiranja izvedbe projekta in druge sestavine
razmerja javno-zasebnega partnerstva. Ta sklep vsebuje tudi akt o javno-zasebnem partnerstvu
v skladu z 41. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu.
Javni partner v projektu je Občina Bled. Zasebni partner je pravna ali fizična oseba izbrana na
javnem razpisu po postopku konkurenčnega dialoga kot izvajalec JZP.
3. člen
(predmet)
JZP se nanaša na zemljišča, objekte in njim pripadajoče naprave ter opremo skladno z Odlokom o
razglasitvi javne infrastrukture na področju športa, turizma in rekreacije (Uradni list RS, št.
84/12) – razgledna točka Hom: gostinski objekt z okolico.
Za novogradnjo se podeli ustrezna stvarna pravica, zasebni partner pa po prenehanju
koncesijskega obdobja nima pravice do nadomestila za povečano vrednost nepremičnine.
Zasebni partner mora v celoti zagotoviti financiranje projekta.
4. člen
(namen javno-zasebnega partnerstva)
Namen JZP je novogradnja in upravljanje po sistemu BOT (zgradi-upravljaj-prenesi v last).

5. člen
(oblika javno-zasebnega partnerstva)
JZP se izvede v obliki koncesijskega partnerstva s podelitvijo koncesije gradnje izbranemu
zasebnemu partnerju. Koncesijsko obdobje zajema čas upravljanja s predmetom, ki ne more biti
daljši od 30 let.
Po preteku koncesijskega obdobja zasebni partner preda v last javnemu partnerju vsa zemljišča,
objekte in njim pripadajoče naprave ter opremo.
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6. člen
(faze postopka)
Postopek izbire zasebnega partnerja se izvede skladno z določbami Zakona o javno-zasebnem
partnerstvu ali drugi ustrezni veljavni zakonodaji, po postopku konkurenčnega dialoga in bo
potekal po naslednjih fazah:
- imenovanje strokovne komisije za izbiro zasebnega partnerja za izvedbo predmeta JZP,
- priprava razpisne dokumentacije, objava javnega razpisa in izvedba konkurenčnega dialoga,
- vpogled v razpisno dokumentacijo in predaja razpisne dokumentacije zainteresiranim
osebam,
- izvedba odpiranja vlog za izbor izvajalca JZP,
- pregled in vrednotenje vlog za izbor izvajalca JZP,
- poročilo komisije o opravljenem pregledu in vrednotenju vlog,
- izdaja odločitve o izbiri izvajalca JZP,
- sklenitev pogodbe o JZP (koncesijska pogodba).
7. člen
(obveznosti javnega in zasebnega partnerja)
Obveznosti javnega partnerja so:
- izbrati zasebnega partnerja,
- podelitev ustrezne stvarne pravice zasebnemu partnerju na zemljiščih, predvidenih za
novogradnjo,
- administrativno podpirati aktivnosti koncesionarja,
- po preteku koncesijskega obdobja v last prevzeti objekt,
- omogočiti zasebnemu partnerju upravljanje z objektom in zemljiščem skozi celotno
koncesijsko obdobje na način in pod pogoji dogovorjenimi s koncesijsko pogodbo.
Opredelitev koncesijskega obdobja bo predmet konkurenčnega dialoga.
Obveznosti zasebnega partnerja so:
- zagotavljanje celoletnega (letnega in zimskega) obratovanja,
- samostojna priprava in urejanje dokumentacije, pridobivanje potrebnih dovoljenj ipd.,
- financirati novogradnjo predmeta,
- vzdrževati vzpostavljeno infrastrukturo skozi celotno koncesijsko obdobje,
- izvajati koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z zakoni, drugimi predpisi in
koncesijsko pogodbo ter kvalitetno opravljanje koncesije, v skladu s predpisi in v javnem
interesu;
- upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem
koncesije;
- kot dober gospodarstvenik uporabljati, upravljati in/oziroma vzdrževati objekte, naprave in
druga sredstva, namenjena izvajanju koncesije;
- vzdrževati objekte in naprave koncesije tako, da se, ob upoštevanju časovnega obdobja
trajanja koncesije, ohranja njihova vrednost;
- omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem koncesije;
- vodenje evidenc v zvezi z izvajanjem koncesije;
- ažurno in strokovno vodenje poslovnih knjig;
- poročati javnemu partnerju o izvajanju koncesije.
8. člen
(strokovna komisija)
Komisijo za izbiro zasebnega partnerja za izvedbo projekta sestavljajo predsednik in najmanj
štirje člani, od tega vsaj eden predstavnik na predlog Sveta Krajevne skupnosti Zasip.
Komisijo iz prejšnjega odstavka imenuje župan. Predsednik in člani komisije morajo imeti
najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, ki je predmet JZP, da
lahko zagotovijo strokovno presojo vlog.
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Predsednik in člani komisije morajo izpolnjevati pogoj iz 2. odstavka 52. člena ZJZP, kar potrdijo
s podpisom izjave o izpolnjevanju pogoja.
Naloge strokovne komisije iz prvega odstavka tega člena so:
- priprava in potrditev razpisne dokumentacije,
- objava javnega razpisa, izvedba konkurenčnega dialoga,
- omogočanje vpogleda v razpisno dokumentacijo in predaja razpisne dokumentacije
zainteresiranim osebam, ki imajo pravni interes,
- izvedba odpiranja vlog za izbor izvajalca javno-zasebnega partnerstva,
- pregled in vrednotenje vlog za izbor izvajalca javno-zasebnega partnerstva,
- priprava poročila o opravljenem pregledu in vrednotenju vlog,
- ostale naloge pri izvedbi postopka izbire zasebnega partnerja.
Strokovna komisija iz prvega odstavka tega člena lahko za strokovno-tehnično pomoč in
svetovanje pri izvedbi posameznih nalog v postopku priprave in izvedbe javnega razpisa lahko
uporablja zunanje strokovnjake.
9. člen
(pooblastilo)
Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja, izbiro izvajalca JZP in
podpis koncesijske pogodbe ter ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja JZP se pooblasti
župana.
10. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)
Nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe izvaja javni partner. Javni partner lahko za
posamezna strokovna in druga opravila nadzora pooblasti drugo institucijo.
11. člen
(prenos koncesije)
Koncesionar ne sme brez pisnega soglasja javnega partnerja prenesti koncesije na tretjo osebo.
Koncesionar lahko izvajanje posameznih nalog iz koncesije prenese na podizvajalce le ob
predhodnem pisnem soglasju javnega partnerja.
12. člen
(načini prenehanja koncesijskega razmerja)
Koncesijska pogodba praviloma preneha s pretekom časa, za katerega je bila koncesijska
pogodba sklenjena.
Drugi načini prenehanja koncesijskega obdobja, predvsem morebitni načini predhodnega
prenehanja, se opredelijo s koncesijsko pogodbo.
13. člen
(odkup koncesije)
Javni partner si pridržuje pravico predčasnega odkupa koncesije. Pogoji odkupa se določijo s
koncesijsko pogodbo.
14. člen
(veljavnost sklepa)
Ta sklep stopi v veljavo, naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Janez Fajfar, l. r.
Župan Občine Bled
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Razlogi za sprejem sklepa:
Razlog je ohranitev pomembne turistično-rekreacijske točke v občini z gostinsko ponudbo.
Občina s sprejemom sklepa zasleduje cilj na Homu vzpostaviti dobro gostinsko ponudbo in
turistično infotočko, katere obiskovalci so poleg turistov tudi številni domačini.
Ocena stanja:
Na zemljišču s parc. št. 450/2 k. o. Zasip, katere lastnica je Občina Bled, se trenutno nahaja
Picerija Jurček na Homu s pripadajočim zemljiščem, ki je dotrajan, del objekta pa je nezakonita
gradnja. Nepremičnina v naravi obsega 2106 m2 (85 m2 gostinski objekt, 2021 m2 dvorišče).
Gostinski lokal v trenutnem obsegu tudi ne ustreza več minimalnim tehničnim pogojem za
obratovanje gostinskih lokalov in bi ga bilo v vsakem primeru potrebno rekonstruirati.
Septembra 2014 uveljavljen Občinski prostorski načrt Občine Bled je podlaga za upravno
ureditev statusa območja Homa. Prostorski akt predvideva, da se območje na vstopu v Triglavski
narodni park oz. Sotesko Vintgar, ki je namenjeno dnevnim obiskovalcem, ureja na podlagi
celovite zasnove. Na mestu predhodno odstranjenih obstoječih objektov je dopustna gradnja
novega objekta. Dopustna je gostinska dejavnost strežbe jedi in pijač z ureditvijo odprtega
sezonskega gostinskega vrta. Obstoječe makadamsko parkirišče se prometno-tehnično uredi.
Dopustna je ureditev informacijske točke.
Cilji in načela:
- pritegniti zasebna vlaganja
- uvesti učinkovito in prilagodljivo upravljanje
- popestriti ponudbo spremljevalnih programov v kraju na področju gostinstva in turizma
- razbremeniti občinski proračun
Ocena finančnih in drugih posledic:
Občina kot lastnica bi morala nositi stroške morebitnih novih investicij. Glede na dotrajanost in
nezakonito zgrajen del objekta je edina smiselna odločitev za novogradnjo, za kar je bila
pripravljena podlaga tudi v OPN. Ocenjujmo, da je potreben finančni vložek v pripravo projektne,
gradbene in investicijske dokumentacije ter samo naložbo 200-250.000 EUR. Financiranje
tovrstnih projektov ni osnovno poslanstvo občine, zato predlagamo vzpostavitev JZP. Javni
interes se tako odraža skozi zagotavljanje gostinske in turistične ponudbe. Za naložbo pa želi
občina pritegniti zasebna vlaganja.
Postopek JZP se vodi kot konkurenčni dialog, kar pomeni, da se v prvi fazi povabi zainteresirane
vlagatelje, da podajo svoje vloge, in da se ugotovi finančna ter strokovna sposobnost izvedbe
posameznih ponudnikov, skozi konkurenčni dialog pa se z vsemi zainteresiranimi oblikuje
končne razpisne pogoje.
Poleg vsebinskih učinkov (novogradnja in gostinsko-turistična ponudba), bi v tem trenutku
občina dobila tudi 2.000 EUR letno NUSZ in enkratno vplačilo pribl. 25.000 EUR komunalnega
prispevka za novogradnjo.
Pripravila:

Barbara Jančič
Matjaž Berčon
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4) Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine
b. Izvzem zemljišča s parc. št. 1377/7 k. o. Ribno iz javnega dobra

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled potrjuje izvzem zemljišča s parc. št.
1377/7 k. o. Ribno iz javnega dobra. Zemljišče se prenese v last
Občine Bled.

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: direktor občinske uprave Matjaž Berčon
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OBRAZLOŽITEV:
Predmet izvzema iz javnega dobra je zemljišče s parc. št. 1377/7 k. o. Ribno, ki v naravi
predstavlja travnato površino ob kategorizirani javni poti JP 513091-Bodešče I, kar je bilo
ugotovljeno pri postopku ugotavljanja mej na terenu. V zemljiški knjigi je zemljišče vpisano kot
javno dobro. Ker zemljišče ne predstavlja lokalnega grajenega javnega dobra - ceste, se predlaga
izbris javnega dobra in vpis lastninske pravice na Občino Bled.
Zemljišče bo v nadaljevanju predmet menjave z lastnikom sosednje parcele, ki v naravi dejansko
predstavlja cestno telo, skladno s sprejetim Letnim načrtom ravnanja z nepremičnim
premoženjem za leto 2015.

Pripravila:
Barbara Jančič
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4) Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine
c. Odkup zemljišč s parc. št. 550/1 in 550/2 k. o. Želeče

PREDLOG SKLEPOV: 1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišč s parc. št. 550/1,
550/2 k. o. Želeče v skupni izmeri 1.755 m2 po ceni 5,00 EUR/m2. Vse
stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec.
2. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Bled za leto 2015 se ustrezno dopolni v skladu s prejšnjim sklepom.
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: direktor občinske uprave Matjaž Berčon
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OBRAZLOŽITEV:
Zemljišče s parc. št. 550/2 k. o. Želeče (358 m2) predstavlja koridor južne razbremenilne ceste –
stavbno zemljišče, zemljišče s parc. št. 550/1 k. o. Želeče (1.397 m2) pa kmetijsko zemljišče. Na
podlagi dogovora z lastnikom se zemljišče v skupni izmeri 1.755 m2 odkupi za ceno 5,00 €/m2
(skupaj 8.775,00 €).

Pripravila:
Barbara Jančič
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4) Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine
d. Odkup zemljišč s parc. št. 589/1 in 589/2 k. o. Želeče

PREDLOG SKLEPOV: 1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišča s parc. št. 589/1
k. o. Želeče v izmeri 3.267 m2 po ceni 6,00 EUR/m2 in s parc. št.
589/2 k. o. Želeče v izmeri 99 m2 po ceni 10,00 EUR/m2. Vse stroške
v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec.
2. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Bled za leto 2015 se ustrezno dopolni v skladu s prejšnjim sklepom.
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: direktor občinske uprave Matjaž Berčon
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OBRAZLOŽITEV:
Zemljišče s parc. št. 589/2 k. o. Želeče (99 m2) predstavlja koridor južne razbremenilne ceste –
stavbno zemljišče, zemljišče s parc. št. 589/1 k. o. Želeče (3.267 m2) pa kmetijsko zemljišče. Na
podlagi dogovora z lastnikom se zemljišče s parc. št. 589/2 k. o. Želeče odkupi za ceno 10,00
€/m2, za parc. št. 589/1 k. o. Želeče pa je Občina Bled sprejela javno ponudbo za prodajo
kmetijskega zemljišča po ceni 6,00 €/m2 (skupaj 20.592,00€ za 3.366 m2).

Pripravila:
Barbara Jančič
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5) Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2014

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled sprejme Zaključni račun Občine Bled za
leto 2014.

PREDSTAVNICA PREDLAGATELJA: podsekretarka za javne finance Nataša Hribar
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Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah-UPB4 (Uradni list RS, št.
11/2011) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 - UPB, 87/12) je občinski
svet na 4. redni seji, dne 17. 3. 2015 sprejel
ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE BLED ZA LETO 2014
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2014.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2014 sestavljajo splošni in posebni del.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov
oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in
naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov
in drugih izdatkov proračuna Občine Bled za leto 2014.
Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz
podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med letom
2014 in o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2014 - splošni del proračuna se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Posebni del proračuna in Načrt razvojnih programov se objavita na spletni strani občine Bled
http://www.e-bled.si.
Številka: __________________
Datum: ______________________
Župan
Janez Fajfar
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KONTO

OPIS
I.

70
700
7000
703
7030
7031
7032
7033

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
Dohodnina
DAVKI NA PREMOŽENJE
Davki na nepremičnine
Davki na premičnine
Davki na dediščine in darila
Davki na promet nepremičnin in na finančno
premoženje

704
7044
7047

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
Davki na posebne storitve
Drugi davki na uporabo blaga in storitev

706
7060

DRUGI DAVKI
Drugi davki

71
710

Sprejeti
proračun 2014
[1]

( I. SPLOŠNI DEL)

7102
7103

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter
presežkov prihodkov nad odhodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja

711
7111

TAKSE IN PRISTOJBINE
Upravne takse in pristojbine

7100

41

Veljavni
proračun 2014
[2]

Realizacija
2014 [3]

Indeks
3:2 [4]

12.512.147
9.396.299
6.527.449
4.323.547
4.323.547

12.588.013
9.443.995
6.527.449
4.323.547
4.323.547

12.045.376
9.312.437
6.582.595
4.323.547
4.323.547

96
99
101
100
100

1.474.000
1.191.000
2.000
31.000

1.474.000
1.191.000
2.000
31.000

1.467.142
1.143.050
2.167
24.732

100
96
108
80

250.000

250.000

297.193

119

729.902
6.500
723.402

729.902
6.500
723.402

791.906
54.765
737.140

108
843
102

0
0

0
0

0
0

0
0

2.868.850
694.500

2.916.546
694.500

2.729.842
680.813

94
98

0

0

66

0

2.500
692.000

2.500
692.000

3.636
677.111

145
98

7.500
7.500

7.500
7.500

7.682
7.682

102
102

KONTO

OPIS

Sprejeti
proračun 2014
[1]

( I. SPLOŠNI DEL)

Veljavni
proračun 2014
[2]

Realizacija
2014 [3]

Indeks
3:2 [4]

712
7120

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
Globe in druge denarne kazni

226.000
226.000

226.000
226.000

228.546
228.546

101
101

713
7130

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
Prihodki od prodaje blaga in storitev

330.450
330.450

330.450
330.450

347.417
347.417

105
105

714
7141

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
Drugi nedavčni prihodki

1.610.400
1.610.400

1.658.096
1.658.096

1.465.384
1.465.384

88
88

72
720
7200
7202
7203

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
Prihodki od prodaje opreme
Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev

450.000
400.000
400.000
0
0

450.000
400.000
400.000
0
0

125.101
55.364
52.159
2.173
1.031

28
14
13
0
0

0

0

0

0

50.000

50.000

69.737

139

50.000

50.000

69.737

139

721

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

7221

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN
NEOPREDMETENIHSREDSTEV
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

73
730

PREJETE DONACIJE (730+731)
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

0
0

0
0

0
0

0
0

731

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

0

0

0

0

2.665.848

2.694.017

2.607.839

97

2.201.910

1.278.951

1.205.880

94

722

74
740

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ

42

KONTO

OPIS

7400
7401

Sprejeti
Veljavni
proračun 2014 proračun 2014
[1]
[2]
1.840.469
917.510
361.441
361.441

( I. SPLOŠNI DEL)

Prejeta sredstva iz državnega proračuna
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ
SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kme
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada

741
7411
7412
7413
78
786
787
II.

Realizacija
2014 [3]

Indeks
3:2 [4]

903.883
301.997

99
84

463.938

1.415.066

1.401.959

99

0

276.128

262.212

95

463.938

1.138.938

1.134.277

100

0

0

5.470

0

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE
UNIJE

0

0

0

0

0

0

0

0

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

0

0

0

0

14.518.006
4.198.587
703.594
575.388
12.072
55.120
30.560
26.020
4.434

14.592.748
4.166.822
706.400
575.083
11.307
53.632
25.302
25.008
16.067

12.677.216
3.776.736
688.176
562.132
10.445
50.821
24.232
24.479
16.067

87
91
97
98
92
95
96
98
100

125.870
56.900
46.200

120.828
56.009
45.157

117.234
54.536
44.022

97
97
97

40
400
4000
4001
4002
4003
4004
4009

S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
Plače in dodatki
Regres za letni dopust
Povračila in nadomestila
Sredstva za delovno uspešnost
Sredstva za nadurno delo
Drugi izdatki zaposlenim

401
4010
4011

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje

43

KONTO
4012
4013
4015

OPIS

Sprejeti
Veljavni
proračun 2014 proračun 2014
[1]
[2]
420
479
700
669

( I. SPLOŠNI DEL)

Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

Realizacija
2014 [3]

Indeks
3:2 [4]

460
620

96
93

21.650

18.515

17.595

95

3.048.810
358.387
36.032
157.151
153.569
9.497
1.834.885
63.940
100.000
335.349

3.258.562
387.326
29.596
162.071
165.785
15.026
1.996.070
66.456
109.555
326.676

2.896.774
304.168
22.911
140.737
162.767
11.458
1.855.307
53.710
105.830
239.885

89
79
77
87
98
76
93
81
97
73

6.000
6.000

6.000
6.000

3.289
3.289

55
55

314.313
242.969
70.000
1.344

75.032
3.688
70.000
1.344

71.264
0
70.000
1.264

95
0
100
94

402
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4029

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Poslovne najemnine in zakupnine
Kazni in odškodnine
Drugi operativni odhodki

403
4031

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam

409
4090
4091
4093

REZERVE
Splošna proračunska rezervacija
Proračunska rezerva
Sredstva za posebne namene

41
410
4100
4102

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
SUBVENCIJE
Subvencije javnim podjetjem
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

2.898.537
217.456
197.376
20.080

2.903.144
217.456
197.376
20.080

2.783.483
212.315
197.315
15.000

96
98
100
75

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

1.225.617

1.232.545

1.228.003

100

411

44

KONTO
4111
4112
4119
412
4120
413
4130
4131
4132
4133
4135
414
42
420
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208

OPIS

Sprejeti
Veljavni
proračun 2014 proračun 2014
[1]
[2]
40.000
43.949
10.000
9.818
1.175.617
1.178.778

( I. SPLOŠNI DEL)

Družinski prejemki in starševska nadomestila
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
Drugi transferi posameznikom
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN
USTANOVAM
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
Tekoči transferi občinam
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
Tekoči transferi v javne sklade
Tekoči transferi v javne zavode
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso
posredni proračunski uporabniki
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
Nakup zgradb in prostorov
Nakup prevoznih sredstev
Nakup opreme
Nakup drugih osnovnih sredstev
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Nakup nematerialnega premoženja
Študije o izvedljivosti projektov, projektna
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Realizacija
2014 [3]

Indeks
3:2 [4]

43.949
9.654
1.174.400

100
98
100

455.043

429.720

396.876

92

455.043

429.720

396.876

92

1.000.421
3.806
35.000
2.265
940.500

1.023.423
3.722
49.000
2.265
949.587

946.288
495
44.914
234
884.322

92
13
92
10
93

18.850

18.850

16.323

87

0

0

0

0

7.282.587
7.282.587
154.000
3.000
156.840
50.000
3.833.547
2.344.119
125.000
2.000
614.081

7.381.647
7.381.647
154.000
3.000
476.196
50.000
3.513.712
2.394.820
109.933
2.000
677.985

5.977.455
5.977.455
145.429
2.231
271.693
46.889
2.811.777
2.054.102
100.802
933
543.598

81
81
94
74
57
94
80
86
92
47
80

KONTO

OPIS

Sprejeti
proračun 2014
[1]

( I. SPLOŠNI DEL)

Veljavni
proračun 2014
[2]

Realizacija
2014 [3]

Indeks
3:2 [4]

dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
43
431

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

4310
432
4323

75
750
7500

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM
Investicijski transferi javnim zavodom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
IV.
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in
zasebnikov

138.295
123.295

141.134
126.134

139.543
124.543

99
99

123.295

126.134

124.543

99

15.000

15.000

15.000

100

15.000
-2.005.859

15.000
-2.004.735

15.000
-631.841

100
32

5.000

5.000

3.893

78

5.000

5.000

3.893

78

5.000

5.000

3.893

78

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

0

0

0

752

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.000

5.000

3.893

78
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V.

440
441
VI.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441)
DANA POSOJILA
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH
NALOŽB
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)
C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A

46

KONTO
50
500
5001

OPIS
VII.

Sprejeti
Veljavni
proračun 2014 proračun 2014
[1]
[2]
1.900.000
1.900.000
1.900.000
1.900.000
1.900.000
1.900.000

( I. SPLOŠNI DEL)

ZADOLŽEVANJE (500)
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
Najeti krediti pri poslovnih bankah

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
5501
Odplačila kreditov poslovnim bankam
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
IX.
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) = - III.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU
PRETEKLEGA LETA ( 31.12.2014)
- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ
PRETEKLEGA LETA

Realizacija
2014 [3]
1.900.000
1.900.000
1.900.000

100
100
100

130.800
130.800
130.800

131.924
131.924
131.924

131.918
131.918
131.918

100
100
100

-231.659

-231.659

1.140.134

-492

1.769.200
2.005.859

1.768.076
2.004.735

1.768.082
631.841

100
32

1.347.445

47

Indeks
3:2 [4]

48

3.6.6. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta
Stanje sredstev na računu Občine Bled na dan 31.12.2014 (konto 11) je znašalo 1.361.314,07 €.
A.) V proračun leta 2015 se z Zaključnim računom 2014 prenesejo sredstva na posebnih računih
(konto 114 ) v skupni višini 13.868,62 € :
a) proračunska rezerva - za odpravo posledic naravnih nesreč
0€
b) rezervni sklad - Oblikovan po Stanovanjskem zakonu
13.155,46 €
c) sredstva rezervirana po sklepu sodišča
713,16 €
B) preostala sredstva v višini 1.347.445,45 € se:
- namensko prenesejo v višini 1.175.085,95 €, v proračun leta 2015 z zaključnim računom in se
namensko upoštevajo pri sprejemanju Rebalansa 1 za leto 2015, ki bo predvidoma v mesecu
marcu 2015:
PP 20170201, k 40250310, (WTE – arbitražni dogovor)
10.136,56
PP 20170303, k 42040147, NRP 07-20170303-113a (WTE-sredstva KPK -za invest.)
260.438,34
PP 20170201, k 40250310, ( WTE –kanalščina in čiščenje -delovanje ČN )
PP 20020402, k 42050017, NRP 20020402-2 ( Obnova KD Boh.Bela-Kovinar Gradnje) 32.456,82
PP 20170201, k 41000005, (WTE –najemnina_ kanalizacijo)
17.898,52
PP 20150103, k 42050080, NRP 20150103-1 ( Športni park Bledec-sanacija vodovoda)
14.817,88
PP 20060404, k 42040243, NRP 20060404-2 (Vrtec Bled )
776.477,89
- prenesejo in zapadejo v proračun 2015 kot celota v višini 172.359,50 €
(= konto 11 ( 1.361.314,07 € ) minus konto 114 (13.868,62 € ) minus namenska prenesena
sredstva iz 2014 ( 1.175.085,95 € ).
Pripravili:
Prejemki: Vsi oddelki
Izdatki: Vsi oddelki
Bled, marec 2015

ŽUPAN OBČINE BLED
Janez Fajfar

Opomba za obrazložitev:
V primeru, da se znesek v obrazložitvi, zaradi tipkarske napake, razlikuje od zneska navedenega
v tabelah: I. Splošnem delu proračuna oz. II. Posebnem delu proračuna, je pravilen tisti znesek ,
ki je naveden v tabelah: I. splošnem oz. II. Posebnem delu proračuna.
Vse ostale tabele (posebni del, NRP) in izkazi so objavljeni na spletni strani občine.
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6) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za
leto 2015 – rebalans 1

PREDLOG SKLEPA:

1. Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2015 – rebalans
1.
2. Občinski svet Občine Bled sprejme čistopis Letnega programa
športa v Občini Bled za leto 2015.
3. Ostale obvezne priloge proračuna ostajajo nespremenjene.

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: direktor občinske uprave Matjaž Berčon

51

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29.
člena Zakona o javnih financah-UPB (Uradni list RS, št. 11/2011) in 16. člena Statuta Občine Bled
(Uradni list RS, št. 67/09-UPB 1; 87/12) je Občinski svet Občine Bled na 4. redni seji, dne 17. 3.
2015 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU
OBČINE BLED ZA LETO 2015 – REBALANS 1
1. člen
V Odloku o proračunu občine Bled za leto 2015 (Ur. list RS, št. 95/2014) (v nadaljevanju odlok)
se 2. točka 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
skupina/podskupina kontov/konto/podkonto

EUR

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
70 DAVCNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVCNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmet. dolgor. sred.
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sr. iz državnega proračuna iz sr. proračuna Evropske
unije

10.496.572,78
6.521.022,00
4.125.022,00
1.545.000,00
851.000,00
0
2.676.082,98
693.400,00
7.500,00
226.000,00
380.600,00
1.368.582,98
770.000,00
520.000,00
0
250.000,00
0
0
0
529.467,80
529.467,80
0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino

12.659.018,23
4.416.252,97
717.510,13
127.318,43
3.355.080,41
45.000,00
171.344,00
2.773.464,04
215.000,00
1.210.300,00
391.189,50
956.974,54
0

52

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv. transf. prav. in fiz. os., ki niso proračunski uporabniki
432 Inv. transf. proračunskim uporabnikom
III. PRORACUNSKI PRESEZEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)

5.377.875,26
5.377.875,26
91.425,96
76.425,96
15.000,00
- 2.162.445,45

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
skupina/podskupina kontov/konto/podkonto

EUR

IV. PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPIT. DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVECANJE KAPITALSKIH DELEZEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.–V.)

5.000,00
5.000,00
5.000,00
0

5.000,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
skupina/podskupina kontov/konto/podkonto
VII. ZADOLZEVANJE (500)
50 ZADOLZEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLACILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.) – ali 0 ali +
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.- VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.–IX.) = - III.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2014
9009
Splošni sklad za drugo (- ali 0 ali + )

EUR

-

1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
1.347.445,45,00
810.000,00
2.162.445,45
1.347.445,45

2. člen
V odloku se v 14. členu doda nov 7. odstavek, ki se glasi:
»(7) Iz proračuna občine (splošni del proračuna - račun financiranja) je razvidno, da občina v
letu 2015 prevzema obveznosti v skupni višini 1.000.000,00 €, ki zapadejo v plačilo v prihodnjih
10 letih od 1. 1. 2016 dalje za poravnavo obveznosti iz naslova sofinanciranja projektov Južna
razbremenilna cesta in Severna razbremenilna cesta. V ta namen Občina Bled najema kredit v
višini 1.000.000,00 € za dobo 10 let.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa
se od 1. januarja 2015.
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Številka: _____________________
Kraj, datum: Bled, ___________
ŽUPAN
Janez Fajfar
PRILOGA:
Posebni del proračuna in Načrt razvojnih programov – objavljen na spletni strani občine Bled
http://wwwe-bled.si.
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I. SPLOŠNI DEL

KONTO

OPIS

I.
70
700
7000
703
7030
7031
7032
7033

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
Dohodnina
DAVKI NA PREMOŽENJE
Davki na nepremičnine
Davki na premičnine
Davki na dediščine in darila
Davki na promet nepremičnin in na finančno
premoženje

704
7044
7047

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
Davki na posebne storitve
Drugi davki na uporabo blaga in storitev

706
7060

DRUGI DAVKI
Drugi davki

71
710
7100

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD
PREMOŽENJA
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter

Sprejeti
Prerazporeditve
proračun 2015
do 4.3.2015
[2]
[3]

Realizacija
2014 [1]

Veljavni
proračun
2015 [4]

Rebalans 1- Indeks
2015
5:4
[5]
[6]

12.045.376

10.271.052

483

9.312.437
6.582.595
4.323.547
4.323.547

9.011.600
6.336.000
4.035.000
4.035.000

-15.517
-16.000
0
0

8.996.083
6.320.000
4.035.000
4.035.000

9.197.105
6.521.022
4.125.022
4.125.022

102
103
102
102

1.467.142
1.143.050
2.167
24.732

1.434.000
1.231.000
2.000
26.000

0
0
0
0

1.434.000
1.231.000
2.000
26.000

1.545.000
1.327.000
2.000
41.000

108
108
100
158

297.193

175.000

0

175.000

175.000

100

791.906
54.765
737.140

867.000
5.000
862.000

-16.000
0
-16.000

851.000
5.000
846.000

851.000
5.000
846.000

100
100
100

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2.729.842

2.675.600

483

2.676.083

2.676.083

100

680.813

693.400

0

693.400

693.400

100

66

0

0

0

0

0
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10.271.535 10.496.573

102

KONTO

OPIS

7102
7103

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
presežkov prihodkov nad odhodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja

711
7111

TAKSE IN PRISTOJBINE
Upravne takse in pristojbine

712
7120

Sprejeti
Prerazporeditve
proračun 2015
do 4.3.2015
[2]
[3]

Realizacija
2014 [1]

Veljavni
proračun
2015 [4]

Rebalans 1- Indeks
2015
5:4
[5]
[6]

3.636
677.111

2.500
690.900

0
0

2.500
690.900

2.500
690.900

100
100

7.682
7.682

7.500
7.500

0
0

7.500
7.500

7.500
7.500

100
100

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
Globe in druge denarne kazni

228.546
228.546

226.000
226.000

0
0

226.000
226.000

226.000
226.000

100
100

713
7130

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
Prihodki od prodaje blaga in storitev

347.417
347.417

380.600
380.600

0
0

380.600
380.600

380.600
380.600

100
100

714
7141

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
Drugi nedavčni prihodki

1.465.384
1.465.384

1.368.100
1.368.100

483
483

1.368.583
1.368.583

1.368.583
1.368.583

100
100

72
720
7200
7202
7203

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
Prihodki od prodaje opreme
Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev

125.101
55.364
52.159
2.173
1.031

770.000
520.000
520.000
0
0

0
0
0
0
0

770.000
520.000
520.000
0
0

770.000
520.000
520.000
0
0

100
100
100
0
0

0

0

0

0

0

0

69.737

250.000

0

250.000

250.000

100

0

75.000

0

75.000

75.000

100

69.737

175.000

0

175.000

175.000

100

721
722
7220
7221

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN
NEOPREDMETENIHSREDSTEV
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in
gozdov
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
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KONTO

OPIS

Sprejeti
Prerazporeditve
proračun 2015
do 4.3.2015
[2]
[3]

Realizacija
2014 [1]

Veljavni
proračun
2015 [4]

Rebalans 1- Indeks
2015
5:4
[5]
[6]

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
73
730

PREJETE DONACIJE (730+731)
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

731

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

0

0

0

0

0

0

2.607.839

489.452

16.000

505.452

529.468

105

1.205.880

489.452

16.000

505.452

529.468

105

903.883
301.997

237.000
252.452

16.000
0

253.000
252.452

277.016
252.452

109
100

1.401.959

0

0

0

0

0

262.212

0

0

0

0

0

1.134.277

0

0

0

0

0

5.470

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74
740
7400
7401
741
7411
7412
7413

78
786

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje
skupne kme
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih
skladov
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna Evropske unije iz
kohezijskega sklada
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
(786+787)
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
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KONTO

OPIS
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH
INSTITUCIJ

787
II.
40
400
4000
4001
4002
4003
4004
4009
401
4010
4011
4012
4013
4015
402
4020
4021
4022
4023
4024

S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
Plače in dodatki
Regres za letni dopust
Povračila in nadomestila
Sredstva za delovno uspešnost
Sredstva za nadurno delo
Drugi izdatki zaposlenim
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO
VARNOST
Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja

Sprejeti
Prerazporeditve
proračun 2015
do 4.3.2015
[2]
[3]

Realizacija
2014 [1]

Veljavni
proračun
2015 [4]

Rebalans 1- Indeks
2015
5:4
[5]
[6]

0

0

0

12.677.216
3.776.736
688.176
562.132
10.445
50.821
24.232
24.479
16.067

11.378.535
4.293.534
713.171
574.121
9.920
52.120
23.000
23.000
31.011

483
-6.639
4.339
4.189
0
150
0
0
0

117.234

127.195

123

127.318

127.318

100

54.536

58.700

73

58.773

58.773

100

44.022
460
620

47.180
465
621

0
50
0

47.180
515
621

47.180
515
621

100
100
100

17.595

20.230

0

20.230

20.230

100

2.896.774
304.168
22.911

3.236.824
305.607
47.740

29.232
9.216
910

3.266.056
314.823
48.650

3.355.080
345.178
48.650

103
110
100

140.737

150.550

0

150.550

150.550

100

162.767
11.458

167.300
12.800

483
200

167.783
13.000

167.783
13.000

100
100
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0

0

0

11.379.018 12.659.018
4.286.896 4.416.253
717.510
717.510
578.310
578.310
9.920
9.920
52.270
52.270
23.000
23.000
23.000
23.000
31.011
31.011

111
103
100
100
100
100
100
100
100

KONTO

OPIS

4025
4026
4027
4029

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Tekoče vzdrževanje
Poslovne najemnine in zakupnine
Kazni in odškodnine
Drugi operativni odhodki

403
4031

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam

409
4090
4091
4093

REZERVE
Splošna proračunska rezervacija
Proračunska rezerva
Sredstva za posebne namene

41
410
4100
4102

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
SUBVENCIJE
Subvencije javnim podjetjem
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

411
4111
4112
4119
412
4120

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN
GOSPODINJSTVOM
Družinski prejemki in starševska nadomestila
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
Drugi transferi posameznikom
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN
USTANOVAM
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

Realizacija
2014 [1]

Sprejeti
Prerazporeditve
proračun 2015
do 4.3.2015
[2]
[3]

Veljavni
proračun
2015 [4]

Rebalans 1- Indeks
2015
5:4
[5]
[6]

1.855.307
53.710
105.830
239.885

2.056.500
94.153
63.725
338.448

-3.882
91
0
22.214

2.052.618
94.244
63.725
360.663

2.054.286
94.244
63.725
417.663

100
100
100
116

3.289
3.289

45.000
45.000

0
0

45.000
45.000

45.000
45.000

100
100

71.264
0
70.000
1.264

171.344
100.000
70.000
1.344

-40.333
-40.333
0
0

131.011
59.667
70.000
1.344

171.344
100.000
70.000
1.344

131
168
100
100

2.783.483
212.315
197.315
15.000

2.766.140
205.000
195.000
10.000

37
0
0
0

2.766.177
205.000
195.000
10.000

2.773.464
215.000
195.000
20.000

100
105
100
200

1.228.003

1.210.300

0

1.210.300

1.210.300

100

43.949
9.654
1.174.400

21.000
10.000
1.179.300

0
0
0

21.000
10.000
1.179.300

21.000
10.000
1.179.300

100
100
100

396.876

391.153

37

391.190

391.190

100

396.876

391.153

37

391.190

391.190

100
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KONTO
413
4130
4131
4132
4133
4135
414
42
420
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
43
431
4310

OPIS
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
Tekoči transferi občinam
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
Tekoči transferi v javne sklade
Tekoči transferi v javne zavode
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki
niso posredni proračunski uporabniki
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
Nakup zgradb in prostorov
Nakup prevoznih sredstev
Nakup opreme
Nakup drugih osnovnih sredstev
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Nakup nematerialnega premoženja
Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN
FIZ.OSEBAM
Investicijski transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

Sprejeti
Prerazporeditve
proračun 2015
do 4.3.2015
[2]
[3]

Realizacija
2014 [1]

Veljavni
proračun
2015 [4]

Rebalans 1- Indeks
2015
5:4
[5]
[6]

946.288
495
44.914
234
884.322

959.687
3.722
40.000
2.265
901.000

0
0
0
0
0

959.687
3.722
40.000
2.265
901.000

956.975
1.010
40.000
2.265
901.000

100
27
100
100
100

16.323

12.700

0

12.700

12.700

100

0

0

0

0

0

0

5.977.455
5.977.455
145.429
2.231
271.693
46.889
2.811.777
2.054.102
100.802
933

4.233.700
4.233.700
1.400
3.000
231.000
20.000
1.635.000
1.755.500
218.100
0

820
820
0
0
-76
0
-14.878
-11.900
0
0

4.234.520
4.234.520
1.400
3.000
230.924
20.000
1.620.122
1.743.600
218.100
0

5.377.875
5.377.875
1.400
3.000
230.924
45.000
2.425.122
1.872.040
368.100
0

127
127
100
100
100
225
150
107
169
0

543.598

369.700

27.675

397.375

432.290

109

139.543

85.161

6.265

91.426

91.426

100

124.543

70.161

6.265

76.426

76.426

100

124.543

70.161

6.265

76.426

76.426

100
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KONTO

432
4323

75
750
7500

OPIS
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM
Investicijski transferi javnim zavodom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. III.
II.)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
IV.
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in
zasebnikov

Sprejeti
Prerazporeditve
proračun 2015
do 4.3.2015
[2]
[3]

Realizacija
2014 [1]

Veljavni
proračun
2015 [4]

Rebalans 1- Indeks
2015
5:4
[5]
[6]

15.000

15.000

0

15.000

15.000

100

15.000

15.000

0

15.000

15.000

100

-631.841

-1.107.483

0

-1.107.483

-2.162.445

195

3.893

5.000

0

5.000

5.000

100

3.893

5.000

0

5.000

5.000

100

3.893

5.000

0

5.000

5.000

100

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

0

0

0

0

0

752

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.893

5.000

0

5.000

5.000

100

1.900.000
1.900.000
1.900.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1.000.000
1.000.000
1.000.000

0
0
0

131.918

190.000

0

190.000

190.000

100

44
440

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441)
DANA POSOJILA

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN
FINANČNIH NALOŽB
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
VI.
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)
C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500)
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
5001
Najeti krediti pri poslovnih bankah
441

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

61

KONTO

OPIS

550
5501
IX.
X.
XI.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
Odplačila kreditov poslovnim bankam
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) (II.+V.+VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU
PRETEKLEGA LETA ( 31.12.2014 )
- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ
PRETEKLEGA LETA

Realizacija
2014 [1]

Sprejeti
Prerazporeditve
proračun 2015
do 4.3.2015
[2]
[3]

Veljavni
proračun
2015 [4]

Rebalans 1- Indeks
2015
5:4
[5]
[6]

131.918
131.918

190.000
190.000

0
0

190.000
190.000

190.000
190.000

100
100

1.140.134

-1.292.483

0

-1.292.483

-1.347.445

104

1.768.082
631.841

-190.000
1.107.483

0
0

-190.000
1.107.483

810.000
2.162.445

-426
195

1.347.445
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Pregled sprememb odhodkov:
PP
Konto
Opis
20140104
Uresničevanje Občinskega razvojnega programa
4029

20010343

Drugi operativni odhodki

Nakazila Občini Gorje po delitveni bilanci
4130

20010347

Tekoči transferi občinam

Pravno zastopanje občine
4029

20020402

Drugi operativni odhodki

Vzdrževanje in obnova poslovnih prostorov
4205

20020405
4204

20070402
4020

20160201
20160209

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Pisarniški in splošni material in storitve
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

15.000,00

25.000,00

40.000,00

28.500,00

38.500,00

28.000,00

38.000,00

16.300,00

26.300,00

0,00

10.000,00

710.000,00

710.121,05

Investicijsko vzdrževanje in obnove

399.878,95

400.000,00

Južna razbremenilna cesta

50.000,00

150.000,00

4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

4206

Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave

4208

15.000,00

10.000,00

40.000,00

Severna razbremenilna cesta

4205

10.000,00

25.000,00

Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

20170204

1.009,54

Energetska sanacija in obnova Vile Zora

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

4208

3.722,00

427.500,00

4206
4208

1.009,54

462.500,00

4204

20160210

15.000,00

452.500,00

Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest
4205

0,00

3.722,00

487.500,00

Sofinanciranje programov na področju kmetijstva
4102

Rebalans 1
15.000,00

Investicijsko vzdrževanje in obnove

Izvedba občinskih prireditev

20110102

Veljavni 2015
0,00

Investicijsko vzdrževanje in obnove
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring
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Razlika
15.000,00
-2.712,46
5.000,00
-25.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
121,05

50.000,00

0,00

0,00

100.000,00

-50.000,00
100.000,00
50.000,00

0,00

50.000,00

100.000,00

850.000,00

0,00

670.000,00

50.000,00

100.000,00

670.000,00
50.000,00

50.000,00

80.000,00

30.000,00

150.000,00

160.000,00

140.000,00

155.000,00

15.000,00

10.000,00

5.000,00

-5.000,00

PP
Konto
Opis
20170303
Gradnja in obnova fekalne kanalizacije
4204

20170405

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Veljavni 2015
400.000,00

Rebalans 1
520.000,00

380.000,00

500.000,00

Sofinanciranje gradnje zbirnih centrov za odpadke

0,00

27.000,00

4029

Drugi operativni odhodki

0,00

2.000,00

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

0,00

25.000,00

410.000,00

411.668,55

410.000,00

411.668,55

317.000,00

435.589,58

20170101

Tekoče vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin
4025

20170202

Tekoče vzdrževanje

Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

4208

20150102

Sofinanciranje obratovalnih stroškov športne infrastrukture
4029

20060404

Drugi operativni odhodki

4204

20010501
4090

2.000,00
25.000,00
1.668,55

28.644,44

49.000,00
374.000,00

20.355,56
138.319,10

52.674,66

12.589,58

-40.085,08

125.000,00

160.000,00

30.000,00

65.000,00

1.046.000,00

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

800.000,00

850.000,00

Tekoča proračunska rezerva

59.666,72

100.000,00

Splošna proračunska rezervacija

59.666,72

100.000,00
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120.000,00

235.680,90

996.000,00

Energetska sanacija in rekonstrukcija Vrtca Bled

Razlika

35.000,00
50.000,00
40.333,28
1.280.000,00

Pregled sprememb prihodkov:
Konto
700020

Opis
Dohodnina - občinski vir
Nadomestilo za uporabo stavbnega
703003
zemljišča - od pravnih oseb
Nadomestilo za uporabo stavbnega
703004
zemljišča - od fizičnih oseb
703200
Davek na dediščine in darila
74000101 MKGP - za vzdrževanje gozdnih cest
74000110 MORS - sredstva za požarno takso
74000148 MGRT / 21. člen ZFO
Prenos nenamenskih sredstev iz leta 2014
Predlagana zadolžitev za gradnjo obvoznic
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Veljavni 2015
4.035.000,00

Rebalans 1
4.125.022,00

Razlika
90.022,00

790.000,00

830.000,00

40.000,00

410.000,00
25.000,00
20.000,00
32.000,00
0,00

466.000,00
40.000,00
10.000,00
16.000,00
50.015,80

117.397,30
0,00

172.359,50
1.000.000,00

56.000,00
15.000,00
-10.000,00
-16.000,00
50.015,80
225.037,80
54.962,20
1.000.000,00
1.280.000,00

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BLED ZA LETO 2015 (čistopis)
Občina Bled z letnim programom športa določa športne programe, ki bodo v letu 2015
sofinancirani iz občinskega proračuna, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za uresničevanje
tega programa in obseg sredstev, ki se v ta namen zagotavljajo v proračunu občine.
Letni program športa v občini je določen s sprejetjem Odloka o proračunu Občine Bled za leto
2015, kjer je na programski klasifikaciji 1805 – ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI določena
višina sredstev po posameznih namenih oz. proračunskih postavkah, ki so navedene v
nadaljevanju.
Občina Bled z letnim programom športa omogoča in soustvarja pogoje za razvoj športa, ki je v
javnem interesu in se sofinancira iz javnih sredstev.
Občina Bled iz proračunskih sredstev uresničuje javni interes na področju športa z:
zagotavljanjem sredstev za izvedbo letnega programa športa,
spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,
načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javnih športnih objektov.
Letni program športa sledi dolgoročnim ciljem, ki so zapisani v Razvojnem programu občine za
obdobje 2009 – 2020, ki vključuje tudi dvig kakovosti življenja, k čemur šport zagotovo
pripomore.
Občina Bled z zagotavljanjem sredstev v proračunu, stremi k temu, da bi:
zagotovila pogoje za celovit razvoj športa v občini,
v športne aktivnosti vključila čim večje število prebivalcev, posebej mladih,
spodbujala zdrav in aktiven način življenja,
bilo v občini organiziranih čim več velikih tekmovanj in rekreativnih prireditev ter
z dobrimi športniki in njihovimi uspehi promovirala občino.
Pretežni del športne dejavnosti se odvija v društvih, del pa tudi v vzgojno izobraževalnih
inštitucijah. Športne programe sprejemajo in izvajajo društva avtonomno. Občina društvom na
osnovi razpisa sofinancira tisti del športnih programov, ki so v javnem interesu.
Občina Bled za proračunsko leto 2015 zagotavlja sredstva za sofinanciranje naslednjih vsebin
športnih programov:
1. SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA

185.000 €

Športni programi se sofinancirajo na podlagi usmeritev nacionalnega programa športa in
Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Bled (Ur. list RS, št.
53/12, 68/12) in (Uradno glasilo slovenskih občin – UGSO, št. 13/2013 in 53/2013). Sestavni
del pravilnika so merila za vrednotenje posameznih programov.
Med konti v okviru proračunskih postavk so sredstva planirana na sledeč način:
Proračunska Opis proračunske postavke
Predlog
postavka
plana 2015
20080107
40209922
Sof. športnih prireditev in dogodkov - razpis in razdelitev po
45.000
veljavnem pravilniku
40293813
41200070
41200071

41200072

Pogodbeno delo – pomoč pri izvajanju nalog športa
Urejanje tekaških prog v občini
Šport otrok in mladine - sofinanciranje programov in
dejavnosti v športnih društvih za mlade in perspektivne
športnike – razpis in razdelitev po veljavnem pravilniku
Vrhunski šport - sofinanciranje programov in dejavnosti v
športnih društvih, ki izvajajo programe z mladimi in so
kategorizirani po kriterijih Olimpijskega komiteja Slovenije
- programi mladih usmerjeni v vrhunski šport - razpis in
razdelitev po veljavnem pravilniku
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5.000
5.000
70.000

20.000

41200073

športna rekreacija in šport invalidov - razpis in razdelitev
po veljavnem pravilniku

5.000

41200078

Sofinanciranje profesionalnih trenerjev - izdatki za plače in
druge osebne prejemke zaposlenim trenerjem, ki v športnih
klubih delajo z mladimi

50.000

41200084

Kakovostni šport
SKUPAJ

20.000
220.000

2. SOFINANCIRANJE ŠPORTNO TURISTIČNIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV (ŠTIO)
Občina Bled kot lastnik turistično infrastrukturnih objektov (ŠTIO) v proračunu zagotavlja
sredstva za:
Proračunska Opis proračunske postavke
Predlog
postavka
plana 2015
20150102
Sofinanciranje obratovalnih stroškov ŠTIO
150.000
40250319 - Športna dvorana Bled - 60.000 €,
40250320 - Športni park Bled - 30.000 €,
40299989 – Veslaški center – obratovalni stroški – 60.000 €
20150103
Vzdrževanje in obnova športnih objektov
185.000
42040239 - povračilo investicije v ŠD Bled – Adriaplin – 35.000 €
(po sporazumu se 70 % letne koncesijske dajatve nameni za
zmanjšanje obveznosti občine do Adriaplina)
42050080 - vzdrževanje in obnova športnih objektov –
150.000 € po prioritetnem seznamu upravljavcev.
20150507
Investicija »VC in ciljna regatna arena Zaka na Bledu«
5.000
40299980 – Investicija VC in ciljna regatna arena Zaka – drugi
stroški - 5.000 €
SKUPAJ
340.000
ZAKLJUČEK
Na osnovi sprejetega Letnega programa športa v Občini Bled ter Pravilnika o sofinanciranju
izvajalcev letnega programa športa v Občini Bled (Ur. list RS, št. 53/12, 68/12) in (Uradno glasilo
slovenskih občin – UGSO, št. 13/2013 in 53/2013) bo župan po sprejemu proračuna Občine Bled
za leto 2015 objavil Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Bled v letu 2015.
Morebitna neporabljena finančna sredstva na posameznih proračunskih postavkah, ki so
vključene v letni program športa se s sklepom župana razdelijo na druge postavke v okviru
letnega programa športa.
Pripravila:
Polona Zalokar

JANEZ FAJFAR
Župan
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7) Sprejem Odloka o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Bled

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o prvih spremembah in
dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Bled.

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: višja svetovalka za prostor Saša Repe
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Na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/2012) ter 16.
člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 87/12) je Občinski svet Občine Bled
na svoji 4. Redni seji dne 17. 3. 2015 sprejel
Odlok
o prvih spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Bled
1. člen
S tem odlokom se po kratkem postopku sprejmejo prve spremembe in dopolnitve Občinskega
prostorskega načrta občine Bled, ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu
občine Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2014, 40/2014).
2. člen
V 67. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: »Če ni s tem odlokom določeno drugače, je
sprememba namembnosti zakonito zgrajenih objektov dopustna, kadar je nova namembnost v
skladu s pretežno namembnostjo območja iz 63. člena in 4. poglavja izvedbenega dela tega
odloka.«
3. člen
V 69. členu se v četrti in peti alineji drugega odstavka odpravi pravopisna napaka, tako da se
beseda »sladu« nadomesti s »skladu«.
4. člen
V prilogi 1: Preglednica z dopustnimi pomožnimi objekti po posameznih vrstah podrobnejše
namenske rabe prostora se dopustnost ograj uskladi z 72. in 142. členom; črta se dopustnost
ograj na namenskih rabah Zpg, ZD in OO. V namenski rabi IK se črta pogoj, naveden pod opombo
1.
V 72. členu se v povezavi s 142. členom v petem odstavku črta beseda »OO« in vejica za njo ter v
povezavi s prilogo 1 OPN doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) Ograjevanje v odprtem prostoru, v EUP z namenskimi rabami K1, K2, G in Gpn je dopustno
samo za pašo živine, trajne nasade, zaščito sadovnjakov pred divjadjo, varno skladiščenje krme
(silos, bale) pred divjadjo, za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zaščito
vodnih zajetij, varstva naravnih vrednot ter območij kulturnih spomenikov in znanstveno
raziskovalnih preučevanj. Višina ograje je največ 1,20 m, dopustne so enostavne lesene ograje iz
oblic, za zaščito pred divjadjo tudi premične plastične v kombinaciji z električnim polnilom do
višine 1,50 m. Višina ograje za zaščito vodnih zajetij je največ 2,20 m, dopustna je žičnata
ograja.«
5. člen
V 81. členu se v prvem odstavku za besedo »črto« doda besedilo »oziroma z drugimi določili tega
odloka«.
6. člen
V 82. členu se tretji odstavek popravi tako, da se glasi:
»(3) Če sta obstoječa zazidanost (FZ) ali izraba gradbene parcele (FI) večji od dopustne,
določene s tem odlokom, so na obstoječih objektih dopustne le rekonstrukcije v smislu
zagotavljanja predpisov s področja učinkovite rabe energije v stavbah ter za potrebe osvetlitve
prostorov v mansardi, vzdrževanje in odstranitev objektov ter spremembe namembnosti
objektov, ki ne zahtevajo novih parkirnih mest.«
7. člen
V tretjem odstavku 89. člena se črta besedilo »za eno ali dvostanovanjsko prostostoječo hišo«.
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8. člen
V 131. členu se tretji odstavek Splošni PIP za stanovanjske površine vaških jeder (SSvj) v točki 6
PIP za gradnje in posege, dopolni s tretjo alinejo, tako da se pravilno glasi:
»a) Ohranjanje in prenova obstoječih stavb imata v območjih vaških jeder prednost pred novimi
gradnjami. Ohranjajo se značilnosti območij in arhitekture v skladu z določili 110. člena tega
odloka za registrirano naselbinsko dediščino. Novogradnje stavb so dopustne izjemoma:
– kot dopolnilne gradnje stavb za bivanje, kmetijsko dejavnost ter dopolnilne in spremljajoče
dejavnosti na nezazidanih stavbnih zemljiščih, ki so določena v PPIP,
– na mestu poprej odstranjenega objekta, če je za to pridobljeno soglasje pristojnega organa za
varstvo kulturne dediščine,
kot dozidava in nadzidava objekta.«
9. člen
V 131. členu se v tretjem odstavku Splošni PIP za stanovanjske površine vaških jeder (SSvj) in
petem odstavku Splošni PIP za površine podeželskega naselja (SK) za besedo »prenočišča« doda
besedilo »s sobami z največ 4 posteljami«.
10. člen
V 139. členu se točka f) popravi tako, da se glasi:
»Na kmetijskih zemljiščih za samooskrbno obdelavo (vrtičkarstvo) niso dopustni nobeni
elementi gradnje (poti, tlakovanje, robniki, žive meje, ograje, objekti ipd.).«
11. člen
V 145. členu se v prvem odstavku uskladijo oznake EUP, tako da se prvi stavek pravilno glasi:
»Območje TNP v občini Bled obsega celotne EUP z oznako PL-2, PL-3, PL-4, PL-5, PL-6, PL-7 in
PL-8 ter del EUP z oznako PL-1, PL-9, ZA-7, ZA-11 in HO-1.«
12. člen
V 146. členu se v povezavi s prilogo 1 OPN doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Vrste pomožnih objektov, ki jih je dopustno graditi v posameznih območjih podrobne
namenske rabe, so določene v tabelah v Prilogi 1 tega odloka.«
13. člen

V 153. členu:
- se črta drugi odstavek PPIP za EUP ŽE-1 ter se doda v PPIP za EUP ŽE-2.
- v PPIP za EUP ŽE-2 se besedilo »Vzhodni del parc. 716/12« zamenja z »Zahodni del parc.
716/12«.
- v PPIP za EUP ŽE-2 se črta besedilo tretjega odstavka: »Ob rekonstrukciji Cankarjeve ceste je
treba dograditi obojestranski pločnik in kolesarsko stezo.«
- se besedilo PPIP za EUP BL-7, ki se glasi: »Ob vzhodnem in severnem robu sta načrtovani
pešpot in kolesarska pot, ki povezujeta območje šole s športnim parkom Bled.«, črta in
nadomesti z besedilom: " Ni podrobnih PPIP.«
14. člen
V 154. členu se v PPIP za EUP BJ-12 odpravi pravopisna napaka, tako da se beseda »Vršcami«
nadomesti z »Višcami«.
15. člen
Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se
nadaljujejo in končajo na podlagi prostorskih aktov, ki so veljali na dan vloženega zahtevka za
izdajo gradbenega dovoljenja, razen v primeru, ko stranka pisno zahteva postopek v skladu z
novim odlokom in priloži ustrezno dokumentacijo.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
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OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV PRVIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA
PROSTORSKEGA NACRTA OBČINE BLED
Uvod
Dne 28.7.2012 je bila uveljavljena sprememba in dopolnitev Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 57/12, v nadaljevanju ZPNacrt-B), s katerim je v postopku prostorskega
načrtovanja omogočen kratek postopek sprememb in dopolnitev veljavnega občinskega
prostorskega načrta (53.a člen ZPNačrt-B). Ta določa, da je po kratkem postopku dopustno
izvesti spremembe in dopolnitve v primeru:
a) odprave neskladja izvedbenega dela s strateškim delom OPN kot posledice očitnih napak,
b) odprave neskladja med posameznimi določbami znotraj izvedbenega ali strateškega dela kot
posledice očitnih napak,
c) uskladitve z OPPN, na podlagi katerega se v skladu z določili zakona spreminja podrobnejša
namenska raba,
d) upoštevanja opozorila pristojnih ministrstev v postopkih nadzora zakonitosti.
Občina Bled je 30. septembra 2014 uveljavila Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine
Bled. V tem postopku se izvedejo odprave neskladij med posameznimi določbami znotraj
izvedbenega ali strateškega dela kot posledice očitnih napak.
Obrazložitev sprememb in dopolnitev OPN
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na 67., 69., 72., 81., 82., 89., 131., 139., 145., 146., 153. in
154. člen odloka OPN ter na prilogo odloka.
Obrazložitev k 2. členu:
67. člen OPN določa posege, ki se na celotnem območju občine Bled lahko izvajajo, v kolikor
odlok ne določa drugače. Dopustni so: gradnja novega objekta, dozidava in nadzidava objekta,
rekonstrukcija, vzdrževanje in odstranitev objekta.
Gradivi obeh javnih razgrnitev OPN kot tudi gradivo predloga odloka, poslanega v mnenja, so v
predmetnem členu vključevali tudi odstavek, ki se je glasil: (4) Če ni s tem odlokom določeno
drugače, je sprememba namembnosti zakonito zgrajenih objektov dopustna, kadar je nova
namembnost v skladu s pretežno namembnostjo območja iz 63. člena in 4. poglavja izvedbenega
dela tega odloka.
Ob pripravi končne redakcije besedila odloka je prišlo do neželenega izbrisa besedila, zato se v
člen doda manjkajoče besedilo.
Obrazložitev k 3. členu:
V drugem odstavku 69. člena se odpravlja zgolj slovnična napaka; beseda »sladu« se nadomesti s
»skladu«.
Obrazložitev k 4. členu:
Odlok v 72. členu navaja merila za postavljanje ograj in živih mej. Priloga 1, ki prikazuje
Preglednico z dopustnimi pomožnimi objekti po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe
prostora, opredeljuje postavljanje ograj na namenskih rabah Zpg, ZD in IK v nasprotju z 72.
členom in na namenski rabi OO v nasprotju s 142. členom. 72. člen namreč prepoveduje
postavljanje ograj v namenskih rabah Zpg in ZD v namenski rabi IK pa jih dopušča največ do
višine 1,20 m, 142. člen pa določa, da se v EUP s podrobno namensko rabo OO smiselno
upoštevajo določila za EUP s podrobno namensko rabo Gv, v kateri pa ograje niso dopustne. V
neskladju s 142. členom je tudi peti odstavek 72. člena, ki na namenski rabi OO dopušča ograje.
Priloga 1 v vseh navedenih namenskih rabah opredeljuje dopustnost postavljanja ograj le za
pašo živine, trajne nasade, zaščito sadovnjakov pred divjadjo, varno skladiščenje krme (silos,
bale) pred divjadjo, za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zaščito vodnih
zajetij, varstva naravnih vrednot ter območij kulturnih spomenikov in znanstveno raziskovalnih
preučevanj. Ker gre za neskladje, se priloga 1 uskladi z vsebino 72. in 142. člena odloka ter peti
odstavek 72. člena uskladi z vsebino 142. člena.
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72. člen odloka nasprotno ne vsebuje določil za postavitve ograj v odprtem prostoru (K1, K2, G,
Gpn). Priloga 1 jih dovoljuje, zato se dopustnost povzame v 72. členu odloka.
Obrazložitev k 5. členu:
V 81. členu so za posamezne vrste objektov in namen sosednjih parcel določene tolerance glede
na osnovni odmik, ki je določen v prvem odstavku, pri čemer se kljub temu pojavlja dvom o
povezavi med prvim in nadaljnjimi odstavki. Za razjasnitev dvomov je predlagana dopolnitev
prvega odstavka z besedilom: »oziroma z drugimi določili tega odloka.«
Obrazložitev k 6. členu:
Določba navaja dopustne posege na objektih, pri katerih sta obstoječa zazidanost ali izraba
gradbene parcele večji od dopustne. V primeru odstranitve obstoječega objekta odlok dopušča
gradnjo novih (nadomestnih) objektov, pod pogojem, da ne presegajo prostornine odstranjenih
objektov ter da so po namembnosti ter normativnih vrednostih za parkirna mesta in odprte
bivalne površine skladni z določbami za namensko rabo v EUP.
Določilo, da v primeru odstranitve obstoječega objekta pri novogradnji ni dopustno preseči
prostornine odstranjenega objekta, je v nasprotju s splošnim PIP, ki podaja merila za faktor
zazidanosti in faktor izrabe. Ker gre za nasprotujoči določbi, ki nista v neposredni povezavi s
posegi na objektih, pri katerih sta obstoječa zazidanost ali izraba gradbene parcele večji od
dopustne, se za razjasnitev dvomov predlaga črtanje drugega stavka tretjega odstavka.
Določilo dopustne rekonstrukcije brez povečanja prostornine objektov se zaradi skladnosti s
predpisi s področja učinkovite rabe energije v stavbah spremeni tako, da se dopušča
rekonstrukcija v smislu zagotavljanja predpisov s področja učinkovite rabe energije v stavbah
ter za potrebe osvetlitve prostorov v mansardi.
Obrazložitev k 7. členu:
Določilo tretjega odstavka 89. člena opredeljuje najmanjšo velikost gradbene parcele. Za
odpravo dvoma glede uporabe meril za nestanovanjske objekte se črta besedilo »za eno ali
dvostanovanjsko prostostoječo hišo«.
Obrazložitev k 8. členu:
V 131. členu se tretji odstavek Splošni PIP za stanovanjske površine vaških jeder (SSvj) v točki 6
PIP za gradnje in posege uskladi s predpisi s področja graditve objektov, glede na katere se
dozidava in nadzidava štejeta za gradnjo novega objekta, ter z drugim odstavkom navedene
točke 6, ki navaja pogoje za dozidave in nadzidave v območjih z namensko rabo SSvj in s tem
njihovo dopustnost. Kot tretja alineja se tako doda besedilo: »kot dozidava in nadzidava
objekta.«
Obrazložitev k 9. členu:
Določilo opredeljuje dopustna prenočišča v območjih z namensko rabo SSvj (vaška jedra) in SK
(površine podeželskega naselja). V fazi priprave OPN se je pripravljavec pri pripravi določila
skliceval na osnutek Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za
opravljanje gostinske dejavnosti, ki je bil v pripravi in usklajevanju leta 2013. Rešitev definicije
prenočišč, ki naj bi skladno z navedenim osnutkom pravilnika dopuščala le sobe z do 4
posteljami, je za Bled ob sicer velikem interesu po mladinskih prenočiščih, predstavljala dobro
rešitev, s katero je Občina poskušala ohranjati nivo namestitvenih kapacitet predvsem v vaških
jedrih, kjer se srečujemo s trendom praznjenja gospodarskih poslopij in hlevov in posledično
spremembo namembnosti v namestitvene kapacitete. Šele po sprejemu OPN je bilo ugotovljeno,
da sprejeti Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje
gostinske dejavnosti (Ur. l. RS št. 21/14) pogoja o številu postelj v sobi za prenočišča ne vsebuje
več, kar kategorijo prenočišča praktično izenači z mladinskim prenočiščem. Ker sprejeti predpis
vsebinsko spreminja namen pripravljavca OPN, se predlaga dopolnilo OPN, da so v vaških jedrih
in na površinah podeželskih naselij za ohranitev nivoja turističnih namestitev dopustna le
prenočišča s sobami z največ 4 posteljami.
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Obrazložitev k 10. členu:
Določilo 139. člena točke f) opredeljuje, da na kmetijskih zemljiščih tudi kadar gre za
samooskrbno obdelavo (vrtičkarstvo) niso dopustni nobeni elementi gradnje (poti, tlakovanje,
robniki, žive meje, ograje, objekti ipd. V zapisu določbe besedilo »tudi kadar gre« postavlja dvom
o dopustnosti za vse ostale vrste gradenj, ki so sicer na kmetijskih zemljiščih dopustne. Za
odpravo dvoma se besedilo »tudi kadar gre« črta.
Obrazložitev k 11. členu:
V zaključni redakciji odloka so bile enote urejanja prostora smiselno preimenovane ter deljene.
Zaradi navedenega je seznam EUP, ki so v območju Triglavskega narodnega parka, naveden v
prvem odstavku 145. člena napačen oz. nepopoln. Predlaga se dopolnitev oz. uskladitev z
grafičnim delom OPN in Prikazoma stanja prostora, tako da se navede vse EUP, ki so na območju
Triglavskega narodnega parka: PL-1, PL-2, PL-3, PL-4, PL-5, PL-6, PL-7, PL-8, PL-9, ZA-7, ZA-11
in HO-1.
Obrazložitev k 12. členu:
Odloku je priložena priloga 1 OPN, ki ločeno opredeljuje vrste pomožnih objektov po
posameznih namenskih rabah v območju TNP in planin. V 146. členu, kjer so navedeni dopustni
posegi v območju TNP, nasprotno pomožni objekti niso navedeni oz. pomotoma ni naveden sklic
na prilogo 1. Doda se nov četrti odstavek, ki navaja dopustnost pomožnih objektov skladno s
prilogo 1 OPN.
Obrazložitev k 13. členu:
Zaradi sprememb mej EUP v zaključni fazi priprave OPN je drugi odstavek PPIP za EUP ŽE-2
pomotoma zapisan v EUP ŽE-1. Pomota se odpravi tako, da se besedilo drugega odstavka navede
v PPIP za EUP ŽE-2 in črta v PPIP za EUP ŽE-1.
V besedilu določbe EUP ŽE-2 se »Vzhodni del parc. št. 716/12« zamenja z »Zahodni del parc. št.
716/12«, kar je skladno sprejetemu stališču do podane pripombe na javni razgrnitvi.
PPIP za EUP ŽE-2 določa, da je ob rekonstrukciji Cankarjeve ceste treba dograditi obojestranski
pločnik in kolesarsko stezo. Določba se nanaša na projekt rekonstrukcije iz leta 2006, ki pa je bil
tekom postopka priprave OPN spremenjen. Glede na spremenjene rešitve, ki datirajo v
november 2012, se besedilo tretjega odstavka črta.
PPIP za EUP BL-7 določa, da sta ob vzhodnem in severnem robu načrtovani pešpot in kolesarska
pot, ki povezujeta območje šole s športnim parkom Bled. V pripravi predloga odloka je bilo
območje načrtovane peš in kolesarske poti v grafičnem delu OPN vključeno v EUP BL-24, kot del
OPPN SRC, med tem ko se v odloku PPIP za EUP BL-7 pomotoma ni uskladil s spremembami
grafičnega dela. Glede na navedeno se določba v EUP BL-7 črta.
Obrazložitev k 14. členu:
V 154. členu v PPIP za EUP BJ-12 se odpravlja zgolj slovnična napaka; beseda »Vršcami« se
nadomesti z »Višcami«.
Pripravili:

Klara Sulič, LUZ
Saša Repe, Občina Bled
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8) Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
Zazidalnem načrtu Koritno

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled sprejme dopolnjen osnutek Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu Koritno.

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: višja svetovalka za prostor Saša Repe
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Na podlagi 7. odstavka 96. člena in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/2007; spremembe 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.),
43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013 Skl.US: U-I-43/13-8) ter
16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09, 87/12) je Občinski svet Občine Bled na
svoji _. redni seji dne _______ sprejel
Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja Koritno - Polica ZN KO – S2
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu za območje
urejanja Koritno - Polica ZN KO – S2 (Ur. l. RS št. 105/2006).
Predmet sprememb je meja med gradbenima parcelama O1 in M7 na južnem delu območja ZN
ter posledično prelokacija objekta na gradbeni parceli O1. Spremembe so razvidne na grafičnem
delu – zazidalni situaciji, ki je priloga odloka.
Zaradi sprememb področnih predpisov od leta 2006, ko je bil sprejet Odloka o zazidalnem
načrtu za območje urejanja Koritno - Polica ZN KO – S2, pa do danes, se z veljavno zakonodajo
uskladijo tudi posamezni členi odloka v nadaljevanju.
2. člen
V 1. členu se na koncu prvega odstavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »spremembe in
dopolnitve OPPN je izdelal Protim Ržišnik Perc d.o.o., pod številko projekta P126810, v marcu
2015.«
3. člen
V drugi točki 11. člena se na koncu odstavka doda besedilo:
»Najmanjši odmik linije sajenja žive meje od cestnega telesa je 1,00 m, pri čemer mora biti ob
vozišču ali pločniku najmanj 0,5 m proste bankine. Za vse posege v varovalnem pasu obstoječe
lokalne ceste LC 012011 Koritno – Ribno ter notranjega cestnega omrežja ZN je treba pridobiti
soglasje upravljavca javne ceste.«
4. člen
Besedilo tretjega in četrtega odstavka 19. člena se nadomesti z novim besedilom:
»Zasnova vodovoda na območju ZN:
Vzdolž lokalne ceste se zgradi glavna vodovodna veja spodnjega Koritnega. Izvedeta se dve
zanki krožnega napajanja obeh platojev novega naselja. Za posamezni novozgrajeni objekt se
predvidi zunanji vodomerni jašek na lahko dostopnem mestu, kamor se vgradi vodomer za
daljinsko odčitavanje porabe pitne vode v objektu. Priključek na javni vodovod je dovoljen samo
s soglasjem, ki ga izda upravljavec v skladu z določili veljavnih predpisov.
Požarna voda:
V skladu z veljavno zakonodajo se zgradi hidrantno omrežje z nadtalnimi hidranti za celotno
naselje.«
5. člen
Besedilo drugega odstavka 21. člena se nadomesti z novim:
»Območje in stanovanjski objekti bodo elektrificirani z zvezdnim nizkonapetostnim 0,4 kV
električnim omrežjem izvedenim z zemeljskimi kabli do priključno razdelilno-merilnih omaric
lociranih na parcelnih mejah in dostopnih z javnih površin. Dovodni kabel bo doveden iz TP.«
6. člen
Za zadnjim odstavkom 22. člena se doda besedilo:
»Upravljavec KKS (Telemach d.o.o.) v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja poda
projektne pogoje in soglasje.«
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7. člen
23. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen
Ogrevanje
Skladno z Odlokom o načinu izvajanja in o podelitvi koncesije lokalne gospodarske javne službe
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju občine Bled, je
za nove objekte možna priključitev na javno plinovodno omrežje. Predvideva se individualna
oskrba z zemeljskim plinom iz javnega distribucijskega omrežja. Plinovodne cevi bodo položene
v označenem koridorju ob ustreznih odmikih od ostalih vodov komunalne infrastrukture. Cevi
bodo PEHD PE100 dimenzije Dz = 90 mm na celotnem območju ZN. Ob opremljanju zemljišč je
potrebno izvesti priključne plinovode do objektov. Delovni tlak javnega plinovodnega omrežja
bo 3 bar do max. 4 bar. Gradnja plinovodnega omrežja se bo vršila na osnovi določil koncesijske
pogodbe po kriterijih, ki veljajo za bodoče širitve plinovodnega omrežja. Investitor in izvajalec
gradnje plinovodnega omrežja bo sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega
plina skladno s koncesijsko pogodbo. Sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega
plina bo dela izvajal na osnovi predhodno sklenjene pogodbe o gradnji plinovodnega omrežja z
investitorjem komunalne in energetske infrastrukture na območju ZN.
Dopustno je tudi ogrevanje z alternativnimi viri energije.«
25. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

8. člen

»25. člen
Gre za stanovanjsko gradnjo z možnimi dejavnostmi, za katere ni potrebna izdelava presoje
vplivov na okolje.
Hrup:
V območju ZN ni predvidenih dejavnosti in objektov s tehnologijami, ki bi povzročale
prekomeren hrup. Potrebno je upoštevati določbe o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa, kot
jih za predmetno območje opredeljuje nadrejeni prostorski akt Občinski prostorski načrt
Občine Bled.
V času gradnje je potrebno upoštevati, da bo graditev potekala le v dnevnem času ter da bo
poskrbljeno, da delo poteka s stroji, ki ne povzročajo prekomernega hrupa. V primeru, da bodo
objekti klimatizirani, je potrebno izbrati nizkohrupne elemente ter jih locirati oziroma zvočno
izolirati tako, da ne povzročajo čezmernega hrupa v okolici.
Zrak:
Predvideni objekti v času gradnje in obratovanja ne smejo prekomerno onesnaževati zraka. Kot
energetski vir za ogrevanje objektov so predvideni zemeljski plin in alternativni viri ogrevanja.
Pri vseh energetskih virih je potrebno upoštevati predpise glede varstva zraka pred
onesnaženjem. Vsi izpusti v ozračje morajo biti prečiščeni skladno z veljavnimi predpisi.
Dimovodne in kurilne naprave je potrebno redno čistiti in vzdrževati. V času gradnje je
potrebno preprečevati prašenje materiala in raznašanje sipkega in drugega materiala v okolico.
Varstvo voda in tal:
Fekalne odplake se odvajajo v javno kanalizacijo. Meteorne vode z javnih površin je potrebno
skladno s predpisi odvajati v naravni odvodnik. Meteorne vode z zasebnih površin se skladno s
predpisi ponikajo. Za vse posege v prostor, ki kakorkoli vplivajo na naravne in umetne vodotoke
s stalno in občasno vodo, na vodna telesa, izvire, na talno vodo, na stabilnost terena in erozijske
procese je potrebno pridobiti pogoje h gradnji in vodno soglasje. Potrebno je preventivno
preprečevati obremenitve obrežnih ekosistemov, onesnaženosti vod in okolja.
Odpadki:
Komunalni odpadki se odstranjujejo skladno z veljavnimi predpisi lokalne skupnosti in drugo
področno zakonodajo.
Prevzemanje komunalnih odpadkov se opravlja na predhodno določenih prevzemnih mestih,
kjer so uporabniki dolžni po vnaprej določenem urniku prepustiti te odpadke izvajalcu javne
službe v tipiziranih posodah in tipiziranih zabojnikih, ki so določeni s tehničnim pravilnikom.
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Velikost in število obveznih posod oziroma zabojnikov za posamezne uporabnike odpadkov
določi izvajalec javne službe.
Za območje predvidenih novogradenj izvajalec javne službe opremi zbiralnico (eko otok) z
zabojniki ali posodami za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Tipi in oznake zabojnikov ali
posod za posamezne ločene in nevarne frakcije ter označbe zbiralnic se določijo s tehničnim
pravilnikom. Lokacijo zbiralnice zagotovi Občina.
Gradbene odpadke je potrebno odstranjevati skladno veljavno zakonodajo. Odlaganje
odpadnega gradbenega in izkopanega materiala v 15m obvodni pas, na brežine, v pretočne
profile vodotokov in na nestabilna ali mesta, kjer bi lahko prišlo do splazitve ali erodiranja ni
dovoljeno.
Osončenje: Razdalje med objekti omogočajo ustrezno osončenje objektov.«
9. člen
Za tretjim odstavkom 26. člena se doda besedilo:
»Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč 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, ki situacijo dokumentira v skladu z
določili arheološke stroke. Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda
za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala
zemeljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
10. člen
Sestavni del Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje
urejanja Koritno - Polica ZN KO – S2 so grafične priloge, ki se glasijo:
- izrez iz Občinskega prostorskega načrta občine Bled M 1:5000
- zazidalno ureditvena situacija M 1:500
- zakoličbena situacija M 1:500
- karta prometnega, energetskega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter omrežja
zvez M 1:500.
in nadomestijo grafične priloge iz osnovnega ZN, ki se glasijo:
izrez iz dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled, M 1:5000
arhitektonsko – zazidalna situacija, M 1:500
zakoličbena situacija, M 1:500.
V veljavi ostanejo naslednje grafične priloge iz osnovnega ZN:
- katastrski načrt z vrisom meje ZN, M 1:2880
- geodetska podloga, M 1:500
- idejne rešitve prometnega, energetskega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter
omrežja zvez, M 1:500, kolikor niso v nasprotju s karto prometnega, energetskega,
vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter omrežja zvez.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Štev. 3505-1/2015
Bled,

Župan:
Janez Fajfar
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OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O ZAZIDALNEM
NAČRTU ZA OBMOČJE UREJANJA KORITNO - POLICA ZN KO – S2
Uvod
Občina Bled je 21. 9. 2006 sprejela Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja Koritno Polica ZN KO – S2 (Ur. l. RS št. 105/2006) – v nadaljevanju Odlok. V Odloku je predpisana
komasacija zemljišč, ki je potrebna za izvedbo prostorskih ureditev. Občina Bled je po večletnem
usklajevanju za dosego zaključka postopka komasacije kot skrajno rešitev predlagala
spremembo meje med dvema gradbenima parcelama ter posledično prelociranje objekta na eni
gradbeni parceli.
Zaradi sprememb področnih predpisov od leta 2006, ko je bil sprejet Odlok, pa do danes, so
nekateri nosilci urejanja prostora v smernicah posredovali tudi zahteve po uskladitvi nekaterih
določil odloka z veljavno zakonodajo.
Podlaga za sprejem zazidalnega načrta za območje urejanja Koritno - Polica ZN KO – S2 je bil
Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana občine Bled (Uradni list RS, št.
4/02, 95/02). Območje obravnavanega ZN je imelo skladno s tedaj veljavnim prostorskim aktom
oznako KO – S2.
Občina Bled je v vmesnem času sprejela Občinski prostorski načrt Občine Bled (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 34/2014), s katerim je bila za obravnavano območje določena nova oznaka
EUP KO-4.
Pravna podlaga
Ker predmet sprememb ni bistvena sprememba sedaj veljavnih prostorskih ureditev in ne vpliva
na rabo sosednjih zemljišč, se spremembe in dopolnitve ZN skladno z 61.a členom Zakona o
prostorskem načrtovanju pripravijo po skrajšanem postopku.
Poročilo o postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN
Postopek priprave sprememb in dopolnitev ZN je bil začet v januarju 2015, s sprejemom Sklepa
o pričetku postopka sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja
Koritno - Polica ZN KO – S2 (Ur. l. RS št. 105/2006) (Uradno glasilo slovenskih občin, 3/15).
V sklepu o začetku postopka priprave so bili opredeljeni ocena stanja in razlogi za pripravo
sprememb in dopolnitev, pravna podlaga, območje, način pridobitve strokovnih rešitev, roki in
posamezne faze za pripravo, nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo v
postopku priprave ter obveznosti v zvezi s financiranjem.
Občina Bled je v januarju 2015 na pristojne nosilce urejanja prostora naslovila poziv za določitev
smernic za načrtovanje ter zaprosila Ministrstvo za okolje in prostor za izdajo odločbe glede
obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.
V nadaljevanju so navedeni nosilci urejanja prostora, ki so bili pozvani, da k osnutku sprememb
in dopolnitev ZN podajo svoje smernice:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
4. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Planina 3, 4000 Kranj;
5. Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled
6. Elektro Gorenjska d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj,
7. Telekom Slovenije d.d., Ul. Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj,
8. Telemach d.o.o., C. Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
9. Adriaplin d.o.o., Dunajska c. 7, 1000 Ljubljana.
Seznam in kopije pridobljenih smernic so sestavni del spremembi ni dopolnitev ZN.
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Odločba Ministrstva za okolje in prostor glede obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na
okolje je bila izdana 9. 2. 2015 pod št. 35409-24/2015/3. Skladno z odločbo v postopku priprave
sprememb in dopolnitev ZN celovite presoje vplivov na okolje ni treba izvesti.
Obrazložitev sprememb in dopolnitev ZN
Spremembe in dopolnitve ZN se nanašajo na 11., 19., 21., 22., 23., 25., in 26. člen Odloka.
Obrazložitev k 3. členu sprememb in dopolnitev ZN:
V določilo 11. člena, ki opredeljuje pogoje za saditev žive meje, se vključi določilo nadrejenega
prostorskega akta OPN v zvezi z odmikom saditve in potrebo po pridobitvi soglasja upravljavca
ceste za vse posege v varovalnem pasu ceste.
Obrazložitev k 4. členu sprememb in dopolnitev ZN:
Določilo 19. člena Odloka opredeljuje pogoje za zasnovo vodovoda na območju ZN. S spremembo
se opredeli zaveza po izvedbi vodomernega jaška z vodomerom za daljinsko odčitavanje porabe
pitne vode v objektu za vsak posamezni objekt, v nasprotju s določbo veljavnega odloka, ki
omogoča skupinske vodomerne jaške za več objektov. S spremembo se doda tudi pogoj, da je
priključek na javni vodovod dovoljen le s soglasjem upravljavca skladno z veljavnimi predpisi.
Obrazložitev k 5. členu sprememb in dopolnitev ZN:
Določilo 21. člena Odloka opredeljuje pogoje priključitve na elektroenergetsko omrežje. S
spremembo se opredeli zaveza po izvedbi priključnih razdelilno merilnih omaric na parcelnih
mejah, dostopnih z javnih površin, v nasprotju z določbo veljavnega odloka, ki omogoča
priključne omarice na fasadah objektov. Spremenjene rešitve so prikazane v grafični prilogi
odloka.
Obrazložitev k 6. členu sprememb in dopolnitev ZN:
Določilo 22. člena Odloka opredeljuje pogoje priključitve na telekomunikacije in kabelsko
komunikacijski sistem. S spremembo se doda pogoj, da upravljavec KKS v postopku pridobitve
gradbenega dovoljenja poda projektne pogoje in soglasje.
Obrazložitev k 7. členu sprememb in dopolnitev ZN:
Določilo 23. člena Odloka opredeljuje pogoje za ogrevanje objektov. Veljavni člen odloka se
sklicuje na 7. člen Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega
plina na območju Občine Bled, ki je za nove objekte predvideval obvezno priključitev na javno
plinovodno omrežje. Predmetni odlok je prenehal veljati z uveljavitvijo Odloka o načinu
izvajanja in o podelitvi koncesije lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju občine Bled (Ur. l. RS št. 56/2008), ki pa
ne določa več obvezne priključitve na javno plinovodno omrežje. Zaradi navedenega se s
spremembo odloka kot možen energent objektov poleg oskrbe z zemeljskim plinom opredeli
tudi alternativne vire energije.
Obrazložitev k 8. členu sprememb in dopolnitev ZN:
Določilo 25. člena Odloka opredeljuje rešitve in ukrepe za varovanje okolja.
Veljavni odlok za obremenitev pred hrupom opredeljuje II. stopnjo varstva. Veljavni nadrejeni
prostorski akt OPN Bled predvideva, da območja z II. stopnjo varstva pred hrupom v veljavo
stopijo po potrditvi ministra, pristojnega za okolje. Do potrditve ministra velja na teh območjih
III. oziroma IV. stopnja varstva pred hrupom. Občina je območje ZN Koritno v OPN opredelila kot
potencialno II. območje varstva pred hrupom. Navedene potrditve ministra, pristojnega za
okolje, občina še ni dobila, zato v tem trenutku ni jasno, ali bo za območje ZN Koritno dejansko
uveljavljena II. stopnja varstva pred hrupom, ali bo še naprej veljala III. stopnja. Glede na
navedeno se s spremembami predlaga maksimalno dovoljene ravni hrupa, kot jih za predmetno
območje opredeljuje nadrejeni prostorski akt Občinski prostorski načrt Občine Bled.
S spremembo odloka se glede na dovoljene energente za ogrevanje objektov iz 6. člena poenotijo
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tudi merila oz. pogoji za varstvo pred onesnaženjem zraka. Iz veljavnega besedila odloka se črta
tudi besedilo »Prostori za shranjevanje cistern s tekočim gorivom morajo biti izvedeni kot
vodonepropustne posode enakega volumna kot cisterna.« Določilo namreč ni skladno z
dopustnimi načini ogrevanja objektov.
S spremembo odloka se določbe odstranjevanja odpadkov uskladijo z veljavno zakonodajo;
določi se način zbiranja in prevzema komunalnih odpadkov.
Ker gre za številne spremembe člena, je zaradi lažjega branja predlagana nadomestitev
celotnega besedila člena.
Obrazložitev k 9. členu sprememb in dopolnitev ZN:
Določilo 26. člena Odloka opredeljuje pogoje za ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine.
S spremembo se doda splošni arheološki varstveni režim, ki določa ravnanje ob odkritju
dediščine ob posegih v zemeljske plasti.
Obrazložitev k 10. členu sprememb in dopolnitev ZN:
Določilo 10. člena opredeli, katere grafike se s spremembo in dopolnitvijo ZN zamenjajo
oziroma ostanejo v veljavi.
Grafične priloge »idejne rešitve prometnega, energetskega, vodovodnega in kanalizacijskega
omrežja ter omrežja zvez, ostanejo v veljavi kot strokovne podlage, razen v delih, v katerih so
bile rešitve komunalne infrastrukture s SD ZN spremenjene.
Zaključek
Ob upoštevanju prejetih smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora je bil v marcu 2015
izdelan dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev ZN ter gradivo za javno razgrnitev.
Dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev ZN bo v dneh od 10. marca do 24. marca 2015
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.e-bled.si).
Javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN bo potekala v sredo, 18.
marca 2015, s pričetkom ob 16. uri v Poročni sobi Občine Bled.
Pripravili:

Evgenija Petak, Protim RP
Saša Repe, Občina Bled
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Priloga: prikaz sprememb in dopolnitev ZN
XXXXXX - besedilo se doda veljavnemu odloku
XXXXXX - besedilo veljavnega odloka se črta
11. člen
Med posameznimi gradbenimi parcelami se lahko postavi le ena ograja, ki meji posest. Višina
medposestnih ograj naj ne presega 1,2 m, razen pri zimzelenih živih mejah, ki so višine največ
do 1,5 m. Medposestne ograje so lahko lesene ali žične, če so obojestransko ozelenjene. Ograja
mora biti prikazana v načrtu zunanje ureditve. Živa meja in druge ozelenitve ne smejo moteče
posegati v sosednje zemljišče. V območju prometnic višina žive meje ali ograje ne sme ovirati
preglednosti na cesti in naj zato ne presega višine 80 cm. Najmanjši odmik linije sajenja žive
meje od cestnega telesa je 1,00 m, pri čemer mora biti ob vozišču ali pločniku najmanj 0,5 m
proste bankine. Za vse posege v varovalnem pasu obstoječe lokalne ceste LC 012011 Koritno –
Ribno ter notranjega cestnega omrežja ZN je treba pridobiti soglasje upravljavca javne ceste.
19. člen
Zasnova vodovoda na območju ZN:
Vzdolž lokalne ceste se zgradi glavna vodovodna veja spodnjega Koritnega. Izvedeta se dve
zanki krožnega napajanja obeh platojev novega naselja. Za vse objekte se na primernih in
dostopnih lokacijah izdelajo zunanji vodomerni jaški z baterijo vodomerov za en ali več
objektov. Za posamezni novozgrajeni objekt se predvidi zunanji vodomerni jašek na lahko
dostopnem mestu, kamor se vgradi vodomer za daljinsko odčitavanje porabe pitne vode v
objektu. Priključek na javni vodovod je dovoljen samo s soglasjem, ki ga izda upravljavec v
skladu z določili veljavnih predpisov.
Požarna voda:
Zgradi se hidrantno omrežje z nadtalnimi hidranti za celotno naselje. Razdalja med dvema
hidrantoma mora biti največ 80m. V skladu z veljavno zakonodajo se zgradi hidrantno omrežje
z nadtalnimi hidranti za celotno naselje.
21. člen
Elektroenergetsko omrežje
Območje in stanovanjski objekti bodo elektrificirani z zvezdnim nizkonapetostnim 0,4 kV
električnim omrežjem izvedenim z zemeljskimi kabli, prostostoječimi omaricami, s katerih se
bodo izvedli priključki do priključnih omaric na fasadah objektov do priključno razdelilnomerilnih omaric lociranih na parcelnih mejah in dostopnih z javnih površin. Dovodni kabel bo
doveden iz TP.
22. člen
Telekomunikacije in kabelski komunikacijski sistem
Izvedba telekomunikacijskega omrežja območja ZN je prilagojena projektu TK kabelskega
omrežja Koritna. TK kabelska trasa se navezuje na obstoječe TK omrežje. Predvideni sta glavni
veji za potrebe priključitve objektov na obeh nivojih: spodnjem in zgornjem platoju območja ZN.
Vodi se privedejo v objekte preko kabelskih objektov na betonskem podstavku. Na vsakem
objektu se vgradi podometna zidna omarica za zaključitev hišnih TK priključkov. Upravljavec
TK omrežja v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja poda projektne pogoje in soglasje.
Vzporedno s TK kabelsko kanalizacijo potekajo vodi kabelskega komunikacijskega sistema, ki se
ločeno privedejo v objekte skladno s pogoji upravljavca.
Upravljavec KKS (Telemach d.o.o.) v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja poda projektne
pogoje in soglasje.
23. člen
Ogrevanje
Skladno s 7. členom Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucije
zemeljskega plina na območju Občine Bled z Odlokom o načinu izvajanja in o podelitvi koncesije
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lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega
plina na območju občine Bled, je za nove objekte predvidena obvezna možna priključitev na
javno plinovodno omrežje. Predvideva se individualna oskrba z zemeljskim plinom iz javnega
distribucijskega omrežja. Plinovodne cevi bodo položene v označenem koridorju ob ustreznih
odmikih od ostalih vodov komunalne infrastrukture. Cevi bodo PEHD PE100 dimenzije Dz = 90
mm na celotnem območju ZN. Ob opremljanju zemljišč je potrebno izvesti priključne plinovode
do objektov. Delovni tlak javnega plinovodnega omrežja bo 3 bar do max. 4 bar. Gradnja
plinovodnega omrežja se bo vršila na osnovi določil koncesijske pogodbe po kriterijih, ki veljajo
za bodoče širitve plinovodnega omrežja. Investitor in izvajalec gradnje plinovodnega omrežja
bo sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina skladno s koncesijsko
pogodbo. Sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina bo dela izvajal na
osnovi predhodno sklenjene pogodbe o gradnji plinovodnega omrežja z investitorjem
komunalne in energetske infrastrukture na območju ZN.
Za vse objekte je potrebno skladno s predpisi zagotoviti tudi možnost klasičnega ogrevanja na
trda goriva.
Dopustno je tudi ogrevanje z alternativnimi viri energije.
25. člen :
Gre za stanovanjsko gradnjo z možnimi dejavnostmi, za katere ni potrebna izdelava presoje
vplivov na okolje.
Hrup:
V območju ZN ni predvidenih dejavnosti in objektov s tehnologijami, ki bi povzročale
prekomeren hrup. Potrebno je upoštevati določbe o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa, ki
veljajo za stanovanjska področja (2) kot jih za predmetno območje opredeljuje nadrejeni
prostorski akt Občinski prostorski načrt Občine Bled.
V času gradnje je potrebno upoštevati, da bo graditev potekala le v dnevnem času ter da bo
poskrbljeno, da delo poteka s stroji, ki ne povzročajo prekomernega hrupa. V primeru, da bodo
objekti klimatizirani, je potrebno izbrati nizkohrupne elemente ter jih locirati oziroma zvočno
izolirati tako, da ne povzročajo čezmernega hrupa v okolici.
Zrak:
Predvideni objekti v času gradnje in obratovanja ne smejo prekomerno onesnaževati zraka. Kot
energetski vir za ogrevanje objektov je so predvideni predvsem zemeljski plin in alternativni
viri ogrevanja. Tudi pri drugih virih Pri vseh energetskih virih je potrebno upoštevati predpise
glede varstva zraka pred onesnaženjem. Vsi izpusti v ozračje morajo biti prečiščeni skladno z
veljavnimi predpisi. Dimovodne in kurilne naprave je potrebno redno čistiti in vzdrževati. V
času gradnje je potrebno preprečevati prašenje materiala in raznašanje sipkega in drugega
materiala v okolico.
Varstvo voda in tal:
Fekalne odplake se odvajajo v javno kanalizacijo. Meteorne vode z javnih površin je potrebno
skladno s predpisi odvajati v naravni odvodnik. Meteorne vode z zasebnih površin se skladno s
predpisi ponikajo. Prostori za shranjevanje cistern s tekočim gorivom morajo biti zvedeni kot
vodonepropustne posode enakega volumna kot cisterna. Za vse posege v prostor, ki kakorkoli
vplivajo na naravne in umetne vodotoke s stalno in občasno vodo, na vodna telesa, izvire, na
talno vodo, na stabilnost terena in erozijske procese je potrebno pridobiti pogoje h gradnji in
vodno soglasje. Potrebno je preventivno preprečevati obremenitve obrežnih ekosistemov,
onesnaženosti vod in okolja.
Odpadki:
Po odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bled je obvezen odvoz odpadkov na
centralno deponijo komunalnih odpadkov (Ribno, Mežaklja). Odpadki se odstranjujejo skladno
z veljavnimi predpisi s tega področja. Objekti morajo imeti urejene notranje ali zunanje
prostore za namestitev zabojnikov za komunalne odpadke. Zunanji prostori biti zaščiteni pred
padavinami in ustrezno vizualno urejeni. Komunalni odpadki se odstranjujejo skladno z
veljavnimi predpisi lokalne skupnosti in drugo področno zakonodajo.
Prevzemanje komunalnih odpadkov se opravlja na predhodno določenih prevzemnih mestih,
kjer so uporabniki dolžni po vnaprej določenem urniku prepustiti te odpadke izvajalcu javne
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službe v tipiziranih posodah in tipiziranih zabojnikih, ki so določeni s tehničnim pravilnikom.
Velikost in število obveznih posod oziroma zabojnikov za posamezne uporabnike odpadkov
določi izvajalec javne službe.
Za območje predvidenih novogradenj izvajalec javne službe opremi zbiralnico (eko otok) z
zabojniki ali posodami za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Tipi in oznake zabojnikov ali
posod za posamezne ločene in nevarne frakcije ter označbe zbiralnic se določijo s tehničnim
pravilnikom. Lokacijo zbiralnice zagotovi Občina.
Gradbene odpadke je potrebno odstranjevati skladno veljavno zakonodajo. Odlaganje
odpadnega gradbenega in izkopanega materiala v 15m obvodni pas, na brežine, v pretočne
profile vodotokov in na nestabilna ali mesta, kjer bi lahko prišlo do splazitve ali erodiranja ni
dovoljeno.
Osončenje: Razdalje med objekti omogočajo ustrezno osončenje objektov.
26. člen
Na območju znotraj ZN ni varovanih objektov kulturne ali naravne dediščine. Območje meji na
hidrološko naravno vrednoto državnega pomena Savo Dolinko, ev. št. 268, ki predstavlja tudi
del ekološko pomembno območje – 25300, Sava Bohinjka in Sava Dolinka – širše območje
sotočja.
Vpliv načrtovanih posegov in v območju pozidave ZN KO S2 dovoljenih dejavnosti ne povzroči
uničenja ali bistvene spremembe lastnosti, zaradi katerih je bil del narave opredeljen za
naravno vrednoto ali uničenja naravne vrednote. Načrtovani posegi so izven navedenih
varovanih območij. Predvideva se ohranitev obstoječega dostopa do roba terase/naravne
vrednote, ki lastnikom zemljišč pod teraso, kakor tudi drugim, omogoči dostop do le-teh.
Obstoječa vegetacija na robu terase (gozd) se ohranja.
Dosledno je potrebno upoštevati določila glede urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja
objektov – odmik pozidave od roba terase in ureditve skladno z zasnovo pozidave. Novi objekti
bodo predstavljali oblikovno celoto z obstoječim naseljem in ga dopolnjevali. Območje ZN
vedutno ni izpostavljeno, čeprav nudi zaradi lastne lokacije izjemne prostorske vedute.
Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč 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, ki situacijo dokumentira v skladu z
določili arheološke stroke. Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda
za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala
zemeljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
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9) Sprejem osnutka Odloka o programu opremljanja in merilih za odmerjanje
komunalnega prispevka v Občini Bled

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o programu
opremljanja in merilih za odmerjanje komunalnega prispevka v
Občini Bled.

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: Anes Durgutović, AD svetovanje
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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. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Bled
(Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 87/12) na 4. redni seji, 17. 3. 2014, sprejel
ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka
na območju občine Bled
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Bled, ki
je podlaga za odmero komunalnega prispevka na območju občine Bled.
(2) Program opremljanja velja na celotnem območju občine Bled.
(3) Odlok določa:
 vrste komunalne opreme, ki se obračunava v komunalnem prispevku;
 obračunska območja za posamezne vrste komunalne opreme;
 skupne in obračunske stroške za posamezne vrste komunalne opreme;
 preračun obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na enoto mere;
 podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka,
 druga določila v zvezi z odmero komunalnega prispevka.
2. člen
(1) V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen, kot jih določa zakon, ki ureja prostorsko
načrtovanje in predpisi, ki urejajo merila za odmero komunalnega prispevka.
II. KOMUNALNA OPREMA, OBRAČUNSKA OBMOČJA TER SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI
KOMUNALNE OPREME
3. člen
(1) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo v občini Bled:
 omrežje ceste (oznaka obračunskih območij C);
 vodovodno omrežje (oznaka obračunskih območij VO);
 kanalizacijsko omrežje (oznaka obračunskih območij KA);
 javne površine in parkirišča (oznaka obračunskih območij JP).
 površine za ravnanje z odpadki (oznaka obračunskega območja RO);
(2) Roki za gradnjo predvidene komunalne opreme se določijo v načrtu razvojnih programov
Občine Bled.
(3) Grafični izris komunalne opreme je razviden iz grafičnega dela Program opremljanja
stavbnih zemljišč za območje občine Bled.
4. člen
(1) Skupna površina parcel obračunskega območja in neto tlorisna površina objektov na
obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme znaša:
Obračunsko
Površina parcel
NTP objektov
Vrsta opreme
območje
[m2]
[m2]
Cestno omrežje
C-1
2.940.333,28
1.054.995,16
Vodovodno omrežje
VO-1
2.821.587,12
1.036.906,58
Kanalizacijsko omrežje
KA-1
2.694.767,38
942.778,46
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Javne površine in parkirišča
JP-1
2.940.333,28
1.054.995,16
Prostori za ravnanje z odpadki
RO-1
2.940.333,28
1.054.995,16
(2) Obračunska območja so razvidna iz grafičnega dela Program opremljanja stavbnih zemljišč
za območje občine Bled.
5. člen
(1) Obračunski stroški obstoječe in predvidene komunalne opreme znašajo:
Vrednost
[€]
Cestno omrežje
C-1
23.801.781,79
Vodovodno omrežje
VO-1
14.778.753,55
Kanalizacijsko omrežje
KA-1
8.650.390,08
Javne površine in parkirišča
JP-1
5.085.682,35
Prostori za ravnanje z odpadki
RO-1
733.811,64
(2) Obračunski stroški preračunani na mersko enoto kvadratnega metra parcele (Cpi) za
določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so:
Površine
Obračunsko
Vrednost Cena ne enoto
Vrsta opreme
parcel
območje
[EUR]
[EUR/m2]
[m2]
Cestno omrežje
C-1
2.940.333,28 23.801.781,79
8,09
Vodovodno omrežje
VO-1
2.821.587,12 14.778.753,55
5,24
Kanalizacijsko omrežje
KA-1
2.694.767,38
8.650.390,08
3,21
Javne površine in parkirišča
JP-1
2.940.333,28
5.085.682,35
1,73
Prostori za ravnanje z
odpadki
RO-1
2.940.333,28
733.811,64
0,25
(3) Obračunski stroški preračunani na mersko enoto neto tlorisne površine objekta (Cti) za
določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so:
Obračunsko NTP objektov
Vrednost Cena ne enoto
Vrsta opreme
območje
[m2]
[EUR]
[EUR/m2]
Cestno omrežje
C-1
1.054.995,16 23.801.781,79
22,56
Vodovodno omrežje
VO-1
1.036.906,58 14.778.753,55
14,25
Kanalizacijsko omrežje
KA-1
942.778,46
8.650.390,08
9,18
Javne površine in parkirišča
JP-1
1.054.995,16
5.085.682,35
4,82
Prostori za ravnanje z
odpadki
RO-1
1.054.995,16
733.811,64
0,70
4) Za vse parcele se upošteva, da so opremljene s cestnim omrežjem, površinami za ravnanje z
odpadki in javnimi površinami.
Vrsta komunalne opreme

Obračunsko območje

III. IZRAČUN VIŠINE KOMUNALNEGA PRISPEVKA
6. člen
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 obračunskem območju in s tem spreminja
namembnost objekta,
 zavezanec izvaja rekonstrukcijo objekta na obračunskem območju in s tem povečuje neto
tlorisno površino objekta.
7. člen
Za odmero komunalnega prispevka se upoštevajo naslednja merila:
 površina parcele;
 neto tlorisna površina objekta;
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razmerje med merilom parcele (Dp) in merilom neto tlorisne površine objekta (Dt);
opremljenost parcele s komunalno opremo;
namembnost objekta;
obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznem obračunskem
območju, preračunani na enoto mere, t.j. na m2 parcele (Cp(i)) in na m2 neto tlorisne
površine objekta (Ct(i)), ki so ustrezno indeksirani.

8. člen
(1) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji formuli:

KPi  Ap  C pi  Dpi   K  At  Cti  Dti 








pri čemer je:
KPi
Ap
At
K
Dpi
Dti

… komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme
… površina parcele (m2)
… neto tlorisna površina objekta (m2)
… faktor dejavnosti
… delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
… delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka
… indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z
 Cpi
določeno komunalno opremo na obračunskem območju
… indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto
 Cti
tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na
obračunskem območju.
(2) Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:

KP   KPi  i



pri čemer je:
KPi

… izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto
komunalne opreme, na katero se objekt priključuje
… celotni izračunani komunalni prispevek
 KP
… indeks rasti cen v gradbeništvu.
 i
(3) Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ugotovi
iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(4) Kadar površine parcele ni mogoče določiti na način določen s prejšnjim odstavkom, oziroma
parcela ni določena, se le-ta določi na podlagi meril in pogojev iz veljavnih prostorsko
izvedbenih aktov občine.
(5) V kolikor parcele ni mogoče določiti na način iz prejšnjega odstavka, se površina stavbišča
objekta pomnoži s faktorjem 1,5, pri čemer tako izračunana vrednost nadomesti spremenljivko
Ap iz formule za izračun komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme (KPi) iz
prvega odstavka tega člena.
(6) 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.
(7) 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.
9. člen
(1) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna na enak
način, kot je prikazan v prejšnjem členu.
(2) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, pri kateri se povečuje neto tlorisna površina
objekta, gradnje na obstoječi gradbeni parceli in gradnje nadomestnega objekta, če se
opremljenost z komunalno opremo ne spreminja, se za izračun komunalnega prispevka
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upošteva le neto tlorisna površina objekta. V tem primeru se ne uporabljajo določbe tega odloka
glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo, ampak se upošteva zgolj del, vezan na neto
tlorisno površino objekta oziroma faktor dejavnosti.
(3) Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost,
se komunalni prispevek odmeri tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka po
spremembi neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta in višina komunalnega
prispevka pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Komunalni
prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom
po spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine oziroma
namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se komunalni prispevek ne plača.
IV. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
Razmerje med deležem površine parcele (Dpi) pri izračunu komunalnega prispevka in deležem
neto tlorisne površine stavbe (Dti) pri izračunu komunalnega prispevka je Dpi : Dti= 0,35 : 0,65.
11. člen
(1) Faktor dejavnosti (K) se opredeli glede na razdelitev, ki je navedena v uredbi, ki ureja
uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in objektov državnega pomena in sicer:
Šifra (CC-SI) Faktor dejavnosti Opis objekta
(K)
11221

1,3

Tri-in večstanovanjske stavbe

11222

1,3

Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji

121

1,3

Gostinske stavbe

122

0,7

Upravne in pisarniške stavbe

123

1,3

Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti

12410

1,3

Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih
komunikacij ter z njim povezane stavbe

1242

0,7

Garažne stavbe

125

1,3

Industrijske stavbe in skladišča

1271

1,3

Nestanovanjske kmetijske stavbe

1274

1,3

Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje

23

1,3

Kompleksni industrijski objekti
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24

1,3

Drugi gradbeni inženirski objekti

(2) Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v zgornji tabeli, se faktor dejavnosti objektu
določi glede na skupino iz zgornje tabele v katero, se na podlagi uredbe, ki ureja uvedbo in
uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in objektov državnega pomena, objekt razvrsti. V
primeru, da dejavnosti objekta ni možno določiti na zgoraj opisan način velja, da je faktor
dejavnosti po tem odloku 1.
12. člen
(1) Za indeksiranje stroškov iz 5. člena tega odloka, se uporabi povprečni letni indeks cen (IGM)
za posamezno leto, ki ga objavlja Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala v
okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod rubriko »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve tega odloka.
V. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA
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 primeru
izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo. Za izboljšanje
opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, se ne šteje:
 izboljšav, ki so posledica napredka tehnike,
 vzdrževanja, obnavljanja ali nadomeščanja obstoječe komunalne opreme, ki služi
nemotenemu delovanju te opreme,
 prilagajanje obstoječe komunalne opreme oskrbnim in tehničnim standardom ter
 odpravljanje pomanjkljivosti na obstoječi komunalni opremi, ki onemogočajo njeno
normalno delovanje.
(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) Zoper izdano odločbo o višini komunalnega prispevka je dovoljena pritožba v roku 15 dni, o
kateri odloča župan.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih postopkih do začetka veljavnosti tega
odloka odmerja po veljavnem predpisu, ki je veljal do dneva podane vloge.
15. 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.
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(3) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih
vrst stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo v skladu s predpisi o
enotni klasifikaciji vrst objektov, katerih investitor je občina ali država oz. pravna oseba v lasti
občine ali države.
16. člen
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 zakona, ki
ureja prostorsko načrtovanje.
17. člen
Vsi stroški v odloku so navedeni v EUR brez DDV.
18. člen
Program opremljanja je na vpogled na Občini Bled.
19. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji odloki:
 Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje
Občine Bled (Ur. l. RS, št. 122/07).
 Odlok o spremembami in dopolnitvami odloka o programu opremljanja in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 42/13).
20. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Številka:
Datum:

Župan Občine Bled
Janez Fajfar
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10) Sprejem osnutka Odloka o obveščanju, cestni, urbani in krajinski opremi v Občini
Bled

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o obveščanju,
cestni, urbani in krajinski opremi v Občini Bled.

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: direktor občinske uprave Matjaž Berčon
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Gradivo bo zaradi tehničnih zapletov posredovano naknadno.
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11) Sprejem osnutka Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o urejanju
cestnega prometa v Občini Bled.

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: vodja MIR Primož Lah
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Na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12), Zakona o pravilih cestnega
prometa (Uradni list RS, št. 82/13 - uradno prečiščeno besedilo), Zakona o prevozih v cestnem
prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 - popr., 123/08, 28/10, 49/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 in
39/13), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno
besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US in 92/14 - odl. US) in 16. člena Statuta Občine Bled
(Uradni list RS, št. 76/09 – UPB, št. 87/12) je Občinski svet Občine Bled na _. redni seji dne _. _.
2015 sprejel
ODLOK
o urejanju cestnega prometa v občini Bled
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za zagotavljanje varnega in nemotenega prometa na občinskih cestah v Občini
Bled (v nadaljevanju občina) določijo:
 upravljanje z občinskimi cestami,
 prometna ureditev na občinskih cestah,
 ureditev mirujočega prometa,
 prevozi v cestnem prometu.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
 dostavni čas je čas, predviden za opravljanje vsakodnevne dostave in oskrbe na območju za
pešce z vozili;
 dostavno mesto je del javne površine, namenjen za parkiranje vozila, ki izvaja dostavo ali
opravlja servisno dejavnost;
 dovolilnica za vožnjo v območju za pešce je dokazilo, izdano na podlagi odločbe v upravnem
postopku, s katero pristojni organ odloči o pravici vožnje v območju za pešce;
 javna parkirna površina je s prometno signalizacijo označen del vozišča občinske ceste,
namenjen parkiranju vozil ali posebej urejene javne površine, namenjene parkiranju izven
vozišča javne ceste;
 parkirnina je nadomestilo za uporabo javnega parkirišča;
 občinska taksa za parkiranje je nadomestilo za uporabo parkirne površine na vozišču
občinske ceste;
 parkomat je naprava za izdajo parkirnih listkov;
 parkirni listek je dokazilo o plačilu nadomestila za uporabo javne parkirne površine;
 cestni turistični vlak je vlečno vozilo, ki vleče dve ali več priklopnih vozil za prevoz potnikov;
 kočija je vprežno vozilo, ki ga vleče konj zaradi izvajanja posebne oblike prevozov na podlagi
tega odloka;
 fijaker je voznik vprežnega vozila, ki je pridobil pravico za izvajanje prevozov s kočijo pod
pogoji, določenimi s tem odlokom;
 rabnina je nadomestilo, ki ga plačajo imetniki pravice za izvajanje posebne oblike prevozov s
kočijo.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot izrazi v Zakonu o cestah
(Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12), Zakonu o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št.
82/13 - uradno prečiščeno besedilo), Zakonu o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10),
Zakonu o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 - popr., 123/08, 28/10,
49/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 in 39/13).
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2. UPRAVLJANJE Z OBČINSKIMI CESTAMI
3. člen
(občinske ceste)
(1) Občinske ceste na območju občine so javne ceste, namenjena povezovanju naselij v občini s
povezovanjem naselij v sosednjih občinah, povezovanju naselij, delov naselij, naravnih in
kulturnih znamenitosti in objektov v občini.
(2) Za nekategorizirano cesto, ki se uporablja za javni cestni promet, lahko lastnik ali od njega
pooblaščen upravljavec te ceste predlaga njen prenos med kategorizirane ceste.
(3) Nekategorizirano občinsko cesto iz prejšnjega odstavka lahko pristojni organ občine uvrsti
med kategorizirane občinske ceste, če izpolnjuje kriterije za kategorizacijo.
4. člen
(upravljavec občinskih cest)
Z občinskimi cestami upravlja občinska uprava (v nadaljnjem besedilu: upravljavec občinske
ceste).
5. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
(1) Upravljavec občinske ceste upravlja tudi z nekategoriziranimi cestami in drugimi
prometnimi površinami, ki se uporabljajo za javni cestni promet.
(2) Nekategorizirane občinske ceste, ki se uporabljajo za javni cestni promet, se upravljajo in
vzdržujejo po enakih načelih kot kategorizirane ceste najnižje kategorije.
6. člen
(opustitev občinske ceste)
(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti
prejšnjo. Občinska cesta ali njen del se lahko opusti tudi v primeru, ko ni več potrebna.
(2) O opustitvi občinske ceste ali njenega dela ter o bodočem ravnanju s to nepremičnino v
primerih, ko ni več namenjena prometu, odloči občinski svet.
7. člen
(opravljanje strokovnih nalog načrtovanja in razvoja občinskih cest)
Strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge v zvezi z graditvijo,
vzdrževanjem, varstvom in upravljanjem občinskih cest opravlja pristojni organ Občine Bled, če
za posamezne naloge drug predpis ne določa drugače.
8. člen
(redno vzdrževanje javnih cest)
(1)
Redno vzdrževanje javnih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega
vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost javnih
cest, nadzor nad stanjem javnih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob
naravnih in drugih nesrečah (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje).
(2) Način izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest določi občina z
odlokom.
9. člen
(projektiranje občinskih cest)
(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se, upoštevajoč načela trajnostnega razvoja in
prometne politike občine, določijo v skladu s prostorskim aktom in s predpisi o projektiranju
cest tako, da je zagotovljena prometna varnost, gospodarnost graditve in vzdrževanja ter
potrebna zmogljivost za vse vrste prometa.
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(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določijo tudi
prometna ureditev občinske ceste in ureditev navezav obstoječih cest, priključkov ter dostopov
do objektov, zemljišč in naprav ob cesti, ter predvidijo površine zunaj vozišča ceste, namenjene
za parkirišča, avtobusna postajališča in druge potrebe, površine za opravljanje spremljajočih
dejavnosti ter za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in nadzora cestnega prometa.
10. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)
(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste v cestnem svetu predvideva tudi
graditev druge gospodarske javne infrastrukture državnega ali lokalnega pomena, ki ne služi
občinski cesti ali njeni uporabi, mora projektna dokumentacija obsegati tudi rešitve druge
gospodarske javne infrastrukture državnega ali lokalnega pomena.
(2) Usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije gospodarske javne infrastrukture iz
prejšnjega odstavka tega člena vodi pristojni organ občine.
(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov posamezne gospodarske javne
infrastrukture državnega pomena krije upravljavec posamezne gospodarske javne
infrastrukture državnega pomena.
11. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Pristojni organ ali investitor obvesti upravljavce druge gospodarske javne infrastrukture
državnega ali lokalnega pomena v cestnem telesu ali ob njem o nameravanem pričetku gradnje
ali rekonstrukcije občinske ceste najmanj 60 dni pred začetkom del, da lahko ti svoja dela
uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo občinske ceste.
(2) Upravljavci druge gospodarske javne infrastrukture državnega ali lokalnega pomena v
cestnem telesu ali ob njem so dolžni o nameravani gradnji ali rekonstrukciji svojih objektov in
naprav v občinski cesti, obvestiti pristojni organ najmanj 60 dni pred začetkom del.
12. člen
(varovalni pas)
(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob občinski cesti, na občinsko cesto in na
promet na njej, je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena, če ni s
prostorskim aktom drugače določeno.
(2) Posegi v prostor varovalnega pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem upravljavca
občinske ceste.
(3) Upravljavec občinske ceste izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v
varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene
širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.
(4) Varovalni pas občinske ceste se meri od zunanjega roba cestnega sveta v smeri prečne in
vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov
objekta na zemljišče in znaša:
– pri lokalni cesti: 10 m,
– pri javni poti: 5 m,
– pri občinskih kolesarskih poteh: 2 m.
13. člen
(način priključevanja na občinsko cesto)
(1) Na občinsko cesto se lahko priključujejo ceste enake ali nižje kategorije, nekategorizirane
ceste in individualni ter skupinski priključki, pri čemer je treba neposredne posamične
priključke združevati v skupinske priključke ali jih na občinsko cesto priključiti posredno prek
ceste nižje kategorije ali nekategorizirane ceste.
(2) Posamezen objekt ima lahko le en priključek na občinsko cesto. Izjemoma se lahko dopusti,
da ima posamezen objekt tudi več dodatnih priključkov na občinsko cesto, če se s tem zagotovi
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izboljšanje prometne varnosti na občinski cesti ali če je to potrebno zaradi prometno tehničnih,
ekonomskih, naravovarstvenih razlogov ali zaradi varstva kulturne dediščine.
14. člen
(izvedba priključkov na občinsko cesto)
(1) Priključke na občinsko cesto se lahko izvaja na naslednji način:
– preko bankine,
– preko cestnega robnika,
– preko obcestne zelenice,
– preko pločnika,
– preko kolesarske steze,
– preko avtobusnih postajališč.
(2) Če se priključek izvaja preko pločnika oziroma preko kolesarske steze, ki nista v isti višini kot
vozišče, je treba prehod z višine pločnika oziroma kolesarske steze na višino vozišča izvesti s
tipskimi uvoznimi elementi tako, da se prvotna višina pločnika oziroma kolesarske steze ohranja
tudi na mestu priključka.
(3) Priključkov preko obcestnih drevoredov se praviloma ne izvaja.
(4) Priključek do meje cestnega sveta s pripadajočo prometno signalizacijo je sestavni del
občinske ceste.
(5) Upravljavec občinskih cest lahko z odločbo zahteva prilagoditev priključka na stroške
koristnika priključka, če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega prometa ali uporabe za
drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen.
(6) Upravljavec občinskih cest lahko ukine priključek na občinsko cesto v soglasju z lastnikom
priključka oziroma imetnikom pravice uporabe.
(7) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko upravljavec občinskih cest z odločbo ukine
priključek na občinsko cesto, če se priključek nahaja na območju, kjer se mora izvesti ukrep za
varstvo občinske ceste in zavarovanje prometa na njej, ali če to zahteva sprememba prometne
ureditve na občinski cesti. Priključek se nadomesti na stroške občine.
15. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)
Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega prometa ali uporabe za drugačen promet, kot
je bil upoštevan ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen, lahko pristojna služba
upravljavca občinskih cest z upravno odločbo zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim
razmeram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

16. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih objektov in naprav gospodarske javne
infrastrukture)
(1) Objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture v območju občinske ceste se sme
graditi, napeljevati, polagati oziroma postavljati v območju občinske ceste le pod pogoji in na
način, določenimi s soglasjem pristojnega organa.
(2) Pristojni organ lahko zahteva od upravljavca gospodarske javne infrastrukture, da jo
preuredi ali prestavi, če je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste, ali
izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve
objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture krije njihov upravljavec, razen če pristojni
organ v soglasju za njihovo napeljavo oziroma postavitev v območju občinske ceste ni odločil
drugače.
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(3) Pristojni organ lahko zavrne izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi objekti in
naprave gospodarske javne infrastrukture ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno
oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.
(4) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim
odstavkom tega člena.
(5) Z globo 2000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik
in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.
17. člen
(posegi na občinski cesti zaradi vzdrževanja druge gospodarske javne infrastrukture)
(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na obstoječi gospodarski javnih infrastrukturi na
občinski cesti se lahko izvajajo le z dovoljenjem pristojnega organa. V dovoljenju se določi način
in pogoji za izvajanje teh del, nadzor nad njihovim izvajanjem ter obseg, pogoji, vrsta in način
sanacije poškodb po izvedbi teh del. Upravljavec gospodarske javne infrastrukture mora izvedbo
del načrtovati tako, da je oviranje prometa na cesti časovno in prostorsko čim manjše. Kolikor je
možno, se je treba izogibati načinu izvajanja del, pri katerem bi bilo potrebno občinsko cesto
popolnoma zapreti za promet.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno, če so zaradi poškodb objektov in naprav
gospodarske javne infrastrukture, vgrajenih v cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma
življenja in zdravje ljudi ali če bi nastala večja gospodarska oziroma premoženjska škoda. V takih
primerih mora upravljavec gospodarske javne infrastrukture takoj odstraniti neposredno
nevarnost in o tem obvestiti upravljavca občinske ceste in izvajalca rednega vzdrževanja
občinske ceste.
(3) Če je treba zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko cesto delno ali v celoti zapreti za
promet ali na njej omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec gospodarske javne
infrastrukture o začetku omejitve prometa in njenem prenehanju takoj obvestiti upravljavca
občinske ceste, izvajalca rednega vzdrževanja občinske ceste, pristojno policijsko upravo,
občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste. Po odvrnitvi neposredne nevarnosti,
mora upravljavec gospodarske javne infrastrukture nemudoma pristopiti k sanaciji
poškodovanega cestišča in vzpostaviti prvotno stanje v čim krajšem času.
(4) O končanju sanacije upravljavec gospodarske javne infrastrukture takoj obvesti upravljavca
občinske ceste, izvajalca rednega vzdrževanja občinske ceste, pristojno policijsko upravo,
občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste.
(5) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, tretjim
ali četrtim odstavkom tega člena.
(6) Z globo 2000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik
in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim, tretjim ali
četrtim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.

18. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)
(1) Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, prekope, podkope, vrtanja in opravljanje drugih
del na zemljiščih ali na objektih v območju javne ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet,
poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je treba pridobiti soglasje
upravljavca javne ceste, s katerim se določijo pogoji za opravljanje teh del.
(2) Vlogo za izdajo soglasja za izvajanje del z prejšnjega odstavka mora vlagatelj vložiti najmanj
30 dni pred predvidenim začetkom izvajanja del.
(2) Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez soglasja upravljavca javne
ceste opravlja dela, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala
stroške njenega vzdrževanja.
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(3) Z globo 6.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik
in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka,
njihova odgovorna oseba pa z globo 2.000 evrov.
19. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)
(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba
delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem upravljavca občinskih
cest. Dovoljenju mora biti priložen od pristojnega organa Občine Bled potrjen opis začasne
prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.
(2) Dovoljenje upravljavca občinskih cest za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi za
športne in druge prireditve na njej.
(3) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste,
preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.
(4) Zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste, ki mora o njeni izvedbi
obvestiti policijo, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste najmanj tri dni pred
spremembo ter javnost na krajevno običajen način.
(5) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki izvede delno ali popolno zaporo
občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali športne ali druge prireditve na cesti,
brez dovoljenja, v nasprotju s pogoji dovoljenja ali preseže v dovoljenju določeni čas njenega
trajanja.
(6) Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik
in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka,
njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.
(7) Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja cest, če delno ali
popolno zaporo občinske ceste izvede brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem, ali v
predpisanem roku na predpisan način ne obvesti policije, občinskega redarstva in pristojnega
inšpekcijskega organa za ceste o izvedbi zapore, odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja
ceste pa z globo 200 evrov.
20. člen
(začasna preusmeritev prometa)
(1) Pristojni organ lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno
cesto ali nekategorizirano cesto, ki se uporablja za javni cestni promet.
(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto, ki bi bistveno povečala prometno
obremenitev te ceste, se pristojni organ predhodno uskladi z upravljavcem državne ceste.
(3) Če je med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na državno cesto ali na nekategorizirano
cesto, ki se uporablja za javni cestni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali če jo je
treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov
predlagatelj zapore občinske ceste.

21. člen
(začasne omejitve uporabe občinske ceste)
(1) Če je občinska cesta v takem stanju,
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti, ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa
na njej (npr. posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, poškodb ceste
zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno), lahko upravljavec občinske ceste s sklepom
začasno prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem delu ali
zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za
takšen ukrep.
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(2) Upravljavec občinske ceste mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge
alineje prejšnjega odstavka, obvestiti pristojno policijsko upravo, občinsko redarstvo in pristojni
inšpekcijski organ za ceste najmanj petnajst dni ter javnost na krajevno običajen način najmanj
tri dni pred njihovo označitvijo s prometno signalizacijo na občinski cesti.
(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, lahko izvedeta
tudi izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. O
teh ukrepih morajo nemudoma obvestiti pristojno policijsko upravo, občinsko redarstvo in
pristojni inšpekcijski organ za ceste ter javnost na krajevno običajen način. Izvajalec rednega
vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah morata o teh ukrepih
obvestiti tudi upravljavca občinske ceste.
(4) Z globo 2000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik
in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju drugim ali tretjim
odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 evrov.
22. člen
(izredni prevoz)
(1) Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede osnih obremenitev, skupne mase ali
dimenzij.
(2) Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovorom presegajo s predpisi dovoljene osne
obremenitve, skupno maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za izredni prevoz se
šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s
predpisom dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega omejitev katerega koli od
teh elementov, ki je odrejena na občinski cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.
(3) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim se določijo način in pogoji prevoza ter
višina povračila za izredni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po občinskih
cestah, izda pristojni organ Občine Bled v 15 dneh po vložitvi popolne vloge. O izdanih
dovoljenjih obvesti pristojno policijsko upravo, občinsko redarstvo, pristojni inšpekcijski organ
za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj
zaradi vzpostavitve prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije ob naravnih in
drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora
pred začetkom izrednega prevoza s pristojnim organom Občine Bled uskladiti potek izrednega
prevoza in o tem obvestiti pristojno policijsko upravo, občinsko redarstvo in pristojni
inšpekcijski organ za ceste.
(6) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim in
četrtim odstavkom tega člena.
(7) Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik
in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tretjim in četrtim
odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 evrov.

23. člen
(naprave in ukrepi za umirjanje prometa)
(1) Naprave za umirjanje prometa so fizične, svetlobne ali druge naprave in ovire, s katerimi se
udeležencem v cestnem prometu fizično onemogoči vožnja s hitrostjo, višjo od predpisane s
prometnim pravilom ali odrejene s prometnim znakom, ali se jih opozori na omejitev hitrosti na
nevarnem odseku ceste.
(2) Naprave iz prejšnjega odstavka postavlja, spreminja, dodaja, odstranjuje in vzdržuje izvajalec
vzdrževanja občinskih cest na podlagi izdanih odločb pristojnega organa Občine Bled.
(3) Pred izdajo odločbe pristojni organ pridobi mnenje pristojne krajevne skupnosti.
(4) Mnenje pristojne krajevne skupnosti ni obvezujoče pri izdaji odločbe.
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24. člen
(prometna signalizacija)
(1) Na občinskih cestah na območju v občini Bled prometno signalizacijo postavlja, spreminja,
dodaja, odstranjuje in vzdržuje izvajalec vzdrževanja občinskih cest na podlagi izdanih odločb
pristojnega organa.
(2) Prejšnji odstavek se uporablja tudi za nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni cestni
promet in za druge prometne površine v upravljanju občine.
(3) V primeru intervencijskih zavarovanj ali izvajanja del zaradi poškodb objektov in naprav
gospodarske javne infrastrukture, vgrajenih v cesto, neposrednega ogrožanja varnega prometa
oziroma življenja in zdravja ljudi ali če bi nastala večja gospodarska oziroma premoženjska
škoda, signalizacijo začasno in v nujnem obsegu postavi tudi izvajalec intervencijskih del ali
izvajalec zimske službe. O postavitvi prometne signalizacije obvesti pristojno policijsko upravo,
občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja
občinskih cest. Izvajalec intervencijskih del ali izvajalec zimske službe je dolžan prometno
signalizacijo iz tega odstavka odstraniti takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bila
postavljena.
(4) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim
odstavkom tega člena.
(5) Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik
in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega
člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 evrov.
25. člen
(postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije)
(1) Na občinskih cestah na območju občine se sme postavljati turistična in druga obvestilna
signalizacija v skladu s predpisi, ki urejajo prometno signalizacijo.
(2) Kriterije za pridobitev statusa upravičenca do uporabe turistične in druge obvestilne
signalizacije, lokacije postavitve in druge pogoje za postavitev, zamenjavo, dopolnitev ali
odstranitev turistične in druge obvestilne signalizacije se uredi v posebnem odloku, ki ga
sprejme občinski svet.
3. PROMETNA UREDITEV NA OBČINSKIH CESTAH
26. člen
(prometna ureditev na občinskih cestah)
(1) Za varen in nemoten potek prometa na občinskih cestah je odgovoren upravljavec ceste.
(2) Prometno ureditev na občinskih cestah določi pristojni organ občine po predhodni pridobitvi
mnenja pristojne krajevne skupnosti. Mnenje pristojne krajevne skupnosti ni obvezujoče pri
izdaji odločbe. Pri zahtevnejših prometnih ureditvah je sestavni del posamičnega konkretnega
upravnega akta elaborat prometne ureditve.
(3) Prometna ureditev obsega:
– določitev uporabe ceste ali dela ceste za določene vrste vozil oziroma uporabnikov (cesta,
rezervirana za motorna vozila, kolesarska pot ali steza, steza za pešce, steza za pešce in
kolesarje, steza za jezdece) in mej naselij;
– določitev prednostnih smeri in sistem ter način vodenja prometa;
– določitev omejitev uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa;
– določitev omejitev hitrosti vozil;
– ureditev kolesarskega prometa in določitev lokalnih kolesarskih povezav;
– ureditev parkiranja in ustavljanja vozil;
– določitev območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce in
prehodov za pešce;
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– določitev ukrepov za umirjanje prometa za varnost otrok, pešcev in kolesarjev, zlasti v bližini
vzgojno varstvenih, izobraževalnih in zdravstvenih ustanov, igrišč, stanovanjskih naselij in
drugih območij, kjer se ti udeleženci cestnega prometa pojavljajo v večjem številu;
– določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev udeležencem prometa.
(5) Prometna ureditev iz prejšnjega odstavka tega člena mora biti označena s predpisano
prometno signalizacijo in prometno opremo. O postavitvi, zamenjavi, dopolnitvi ali odstranitvi
prometno signalizacije na občinskih cestah odloča pristojni organ Občine Bled.
27. člen
(določitev območij za pešce)
(1) Območja za pešce določi pristojni organ občine na podlagi elaborata prometne ureditve in
mnenja pristojne krajevne skupnosti. Mnenje pristojne krajevne skupnosti ni obvezujoče.
(2) Območja za pešce se delijo na:
– območja za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa;
– območja za pešce z omejenim lokalnim prometom.
28. člen
(vožnja v območjih za pešce)
(1) Na območjih za pešce je prepovedana vožnja z motornimi vozili. Dovoljen je promet izjem, ki
jih določa zakon in vozil z dovolilnico iz 29. člena tega odloka.
(2) Na območjih za pešce je dovoljena vožnja s cestnim turističnim vlakcem in kočijo.
(3) Na območjih za pešce je prepovedano parkiranje motornih vozil, razen če je drugače
določeno s prometno signalizacijo.
(4) Dostava na območjih za pešce se izvaja v dostavnem času. Vozila, ki so v dostavnem času na
območju za pešce, morajo območje zapustiti do konca dostavnega časa.
(5) Dostavni čas na območjih za pešce je vse dni v tednu med 6.00 in 10.00 uro.
29. člen
(dovolilnice za vožnjo v območju za pešce)
(1) Dovolilnice za vožnjo v območju za pešce se delijo na:
- stalne dovolilnice,
- časovno omejene dovolilnice.
(2) Dovolilnice iz prejšnjega odstavka so v obliki pravokotnika, dimenzij 180 mm x 125 mm.
Vsebuje napis »OBČINA BLED«, »DOVOLILNICA ZA PREVOZ«, relacijo, na kateri je dovoljena
vožnja, registrsko oznako vozila, časovno veljavnost dovolilnice, serijsko številko, ime in priimek
župana, njegov podpis in žig Občine Bled.
(3)
Stalna in časovno omejena dovolilnica se razlikujeta po barvi.
30. člen
(stalne dovolilnice za vožnjo v območju za pešce)
(1) Vozila stanovalcev s stalnim bivališčem na območju za pešce ter vozila pravnih oseb in
njihovih zaposlenih, samostojnih podjetnikov posameznikov in njihovih zaposlenih ter
posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost, lahko z dovolilnico pristojnega organa
prevozijo območje za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa do lastnega parkirnega
prostora ali garaže v dostavnem času. Pristojni organ lahko izjemoma, zaradi posebej
utemeljenih razlogov, izda dovolilnico tudi za dostavo izven dostavnega časa.
(2) Dovolilnica iz prvega odstavka tega člena se za lastno vozilo izda prosilcu, ki ima stalno
bivališče oziroma sedež podjetja oziroma opravlja dejavnosti na območju za pešce in poseduje
parkirni prostor ali garažo za lastne potrebe na podlagi vloge. Vlogo za izdajo dovolilnice iz
prvega odstavka tega člena za zaposlene po pooblastilu vloži pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik. Če stanovalec iz prvega odstavka tega člena opravlja dejavnost na
naslovu stalnega bivališča, je upravičen le do dovolilnice, ki mu pripada kot stanovalcu. Prosilec
je dolžan za izdajo dovolilnice za prevoz območja za pešce plačati materialne stroške njene
izdelave.
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31. člen
(časovno omejene dovolilnice za vožnjo v območju za pešce)
(1) Časovno omejene dovolilnice se izdajo za potrebe izvajanja gradbenih del, protokolarnih in
novinarskih ali drugih dejavnosti, zaradi katerih je vožnja v območje za pešce neizogibna.
(2) Vlogo za izdajo dovolilnice iz prvega odstavka tega člena vloži vlagatelj najmanj 15 dni pred
vožnjo. Prosilec je dolžan za izdajo dovolilnice za prevoz območja za pešce plačati materialne
stroške njene izdelave.
32. člen
(določitev omejitev hitrosti)
(1) Omejitev največje dovoljene hitrosti vozil na občinskih cestah izven naselja je 70 km/h, nižja
od 50 km/h pa je lahko v primeru, če to zahtevajo utemeljeni razlogi za varnost ceste in prometa
na njej.
(2) Omejitev hitrosti na občinskih cestah v posameznih naseljih, ulicah ali območjih, ki je nižja
od splošno določene omejitve, določi na predlog vzdrževalca občinskih cest oziroma pristojne
krajevne skupnosti pristojni organ Občine Bled.
(3)Predlog iz prejšnjega odstavka za pristojni organ občine ni zavezujoč.
33. člen
(prepoved jahanja)
(1) Jahači ne smejo uporabljati občinskih cest, kjer je s prometno ureditvijo določeno območje za
pešce.
(2) Določilo iz prejšnjega odstavka ne velja za policiste pri opravljanju nalog policije.
(3) Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim
odstavkom tega člena.
34. člen
(določitev območij umirjenega prometa in območja za pešce)
(1) Območje umirjenega prometa in območje za pešce, določi pristojni organ Občine Bled, če gre
za del ceste ali cesto v naselju ali del naselja. Pred izdajo odločbe pridobi mnenje pristojne
krajevne skupnosti.
(2) Če gre za več cest v naselju ali celotna naselja, mora pristojni organ občine pridobiti mnenje
občinskega sveta in pristojne krajevne skupnosti.
(3) Mnenje pristojne krajevne skupnosti ni obvezujoče pri izdaji dovoljenja.
IV. UREDITEV MIRUJOČEGA PROMETA
35. člen
(območja dovoljenega parkiranja)
Na območju Občine Bled je dovoljeno parkiranje samo na urejenih parkirnih površinah.
36. člen
(javne parkirne površine)
(1) Za ureditev parkiranja se določijo javne parkirne površine, ki se delijo na:
– parkirne površine na vozišču občinske ceste,
– posebej urejene javne površine, namenjene parkiranju izven vozišča javne ceste (parkirišča).
(2) Javne parkirne površine so označene s predpisano prometno signalizacijo, uporablja pa jih
lahko vsak pod pogoji, ki so določeni z zakonom in tem odlokom.
(3) Javne parkirne površine se delijo na dve območji:
- I. območje – središče Bled, ki ga obkrožajo ulice in ceste, kot to izhaja iz grafičnega prikaza, ki je
priloga 3 tega odloka,
- II. območje - območja izven središča Bleda.
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(4) Javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina ali občinska taksa za parkiranje, čas, v
katerem se plačuje in višino parkirnine ali občinske takse za parkiranje določi župan na predlog
pristojnega organa Občine Bled.
37. člen
(višina občinske takse)
Višina občinske takse za parkiranje na javnih parkirnih površinah znaša 2 evra na uro.
38. člen
(plačilo parkirnine ali občinske takse za parkiranje)
(1) Na javnih parkirnih površinah, za uporabo katerih je določeno plačilo parkirnine ali občinske
takse, je parkiranje dovoljeno za čas, za katerega je plačana. Zavezanec za plačilo je uporabnik
javne parkirne površine.
(2) Vrsta in način parkiranja, dovoljeni čas parkiranja, obveza plačila parkirnine in njena višina
so razvidni s prometne signalizacije.
(3) Z globo 60 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki parkira na javni parkirni površini iz
prvega odstavka tega člena, brez plačila parkirnine.
39. člen
(dokazilo o plačilu parkirnine ali občinske takse za parkiranje)
(1) Parkirni listek iz parkomata, račun ali dokazilo iz elektronske ali programske opreme se šteje
kot dokazilo o plačilu parkirnine ali občinske takse. Parkirni listek ali drugo ustrezno dokazilo
mora biti nameščeno v parkiranem vozilu na sprednji strani vetrobranskega stekla tako, da je
dobro vidno in povsem čitljivo z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(2) Za dokazilo o plačilu parkirnine ali občinske takse za parkiranje se šteje tudi ustrezno
dokazilo iz elektronske evidence plačil.
(3) Z globo 60 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim
odstavkom tega člena.
40. člen
(letna dovolilnica za parkiranje)
(1)
Letna dovolilnica za parkiranje se izda za čas od 01.05. tekočega leta do 01.05.
prihodnjega leta in se šteje kot ustrezno dokazilo o plačilu parkirnine.
(2)
Letna dovolilnica za parkiranje mora biti v parkiranem vozilu nameščena na sprednji
strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in povsem čitljivo z zunanje strani vozila
skozi vetrobransko steklo.
(3) Letne dovolilnice se delijo na:
– letne dovolilnice za osebna vozila, ki so neprenosljive,
– letne dovolilnice za avtobuse, ki so prenosljive.
(4) Ceno letne dovolilnice in višino popusta za upravičence iz 42. člena tega odloka določi
župan na predlog pristojnega organa občine.
(5) Letno dovolilnico za parkiranje lahko upravičenec pridobi in uporablja pod pogoji, ki so
določeni s tem odlokom.
(6) Z globo 60 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom
tega člena.
41. člen
(oblika letne dovolilnice za parkiranje)
(1) Letna dovolilnica za parkiranje osebnih vozil je v obliki ščita, dimenzij 35 mm x 45 mm,
katerega spodnji rob je ovalen. Vsebuje napis »OBČINA BLED« v barvnem polju, serijsko številko,
grb Občine Bled, piktogram za označitev parkirišča z oznako leta veljavnosti in napis »LETNA
DOVOLILNICA«. Z različnimi barvami barvnega polja se ločijo dovolilnice, izdane s popustom ali
brez.
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(2) Letna dovolilnica za parkiranje avtobusov je v obliki pravokotnika, dimenzij 120 mm x 150
mm. Vsebuje napis »OBČINA BLED« v barvnem polju, serijsko številko, grb Občine Bled,
piktogram za označitev parkirišča za avtobuse z oznako leta veljavnosti in napis »LETNA
DOVOLILNICA«.
(3)Vsako leto se spremeni barva polja z besedilom, pri čemer se barvni odtenek v obdobju 5 let
ne sme ponoviti.
42. člen
(upravičenci za nakup letne dovolilnice za parkiranje s popustom)
(1) Letno dovolilnico za parkiranje osebnih vozil 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.
(2) 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.
(3) Župan lahko na podlagi pisne vloge izjemoma odobri nakup dovolilnice za parkiranje s
popustom v primeru, ko niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka tega člena.
(4) Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki uporablja letno dovolilnico za osebna
vozila za vozilo, za katero dovolilnica ni bila izdana.
(5) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki uporablja letno dovolilnico za osebna vozila za
vozilo, za katero dovolilnica ni bila izdana, njihova odgovorna oseba pa z globo 80 evrov.
43. člen
(upravičenci za nakup letne dovolilnice za avtobuse)
(1) Upravičenci za nakup letne dovolilnice za avtobuse so lastniki ali najemniki nastanitvenih
objektov v občini.
44. člen
(izdaja letnih dovolilnic za parkiranje)
(1)
Letne dovolilnice za parkiranje izdaja pogodbenik.
(2)
Pogodbenik o izdanih parkirnih dovolilnicah za osebna vozila vodi evidenco, ki obsega
naslednje podatke: evidenčno številko dovolilnice, datum izdaje, ime in priimek ter naslov
stalnega bivališča upravičenca in registrsko oznako vozila, za katero je izdana.
(3)
Pri izdaji letnih dovolilnic za parkiranje avtobusov se smiselno uporablja prejšnji
odstavek.
45. člen
(oprostitev plačila parkirnine ali občinske takse za parkiranje)
(1)
Župan lahko na podlagi vloge stranke določi pavšalni znesek za uporabo določenega dela
javne parkirne površine ali stranko oprosti plačila parkirnine ali občinske takse za parkiranje.
(2)
Pavšalni znesek občinske takse za parkiranje znaša:
- 16 evrov na dan za posamezno parkirno mesto v I. območju;
- 4 evre na dan za posamezno parkirno mesto v II. območju.
(3)
Dovoljenje za parkiranje, s katerim se določi pavšalni znesek za uporabo določenega dela
parkirišča, oprosti plačilo parkirnine ali občinske takse za parkiranje, izda pristojni organ Občine
Bled.
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(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka mora biti nameščeno v parkiranem vozilu na sprednji
strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidno in povsem čitljivo z zunanje strani vozila
skozi vetrobransko steklo.
(5) Z globo 60 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s četrtim
odstavkom tega člena.
(6) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega
člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 60 evrov.
46. člen
(parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil in avtobusov)
(1) Parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil in avtobusov je dovoljeno le na površinah, ki so
določene za parkiranje teh vozil in so označene s predpisano prometno signalizacijo.
(2) Pristojni organ določi postajališča za avtobuse. Dovoljeni čas zasedanja postajališčnega
mesta znaša največ 15 minut, po preteku tega časa so dolžni avtobusi postajališčno mesto
zapustiti.
(3) Pristojni organ določi parkirne prostore za avtobuse.
(4) Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim
odstavkom tega člena.
(5) Z globo 300 evrov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v nasprotju s prvim ali
drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.
47. člen
(parkiranje bivalnih vozil, bivalnih priklopnikov ter lahkih priklopnikov)
(1) Bivalna vozila, bivalne priklopnike ter lahke priklopnike je dovoljeno parkirati le na
površinah, ki so določene za parkiranje teh vozil.
(2) Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim
odstavkom tega člena.
(3) Z globo 300 evrov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v nasprotju s prvim
odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.
48. člen
(prepoved parkiranja)
(1) Poleg primerov iz zakona je prepovedano parkirati v parku, na drugi javni zeleni površini in
na drugi javni površini.
(2) Z globo 100 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prejšnjim
odstavkom.
49. člen
(pogoji za odstranitev vozila nepravilno parkiranih ter zapuščenih vozil)
Poleg primerov, določenih z zakonom, občinski redar odredi odstranitev:
– vozila, parkiranega na območju za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa,
– vozila, parkiranega na postajališču cestno turističnega vlaka ali postajališča za kočije in na
cesti v območju 15 m pred ter 15 m za postajališčem,
– vozila, parkiranega na posebej označenem delu javne površine, kjer vozilo ovira namensko
rabo te površine,
– vozila, parkiranega v parku, na drugi javni zeleni površini ali drugi javni površini.
50. člen
(način odstranitve)
(1) Odstranitev nepravilno parkiranega vozila oziroma zapuščenega vozila iz prejšnjega člena
tega odloka opravi izvajalec na stroške lastnika vozila oziroma imetnika pravice uporabe vozila.
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(2) Vozilo se odstrani na varovan prostor.
(3) Vozilo se preda vozniku, lastniku oziroma imetniku pravice uporabe vozila ob predložitvi
dokazila o poravnavi stroškov odstranitve in varovanja vozila.
51. člen
Če pride voznik k vozilu po tem, ko je odredba za odstranitev že napisana, vendar vozilo še ni
odpeljano, mora voznik, lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila plačati predpisane
stroške odvoza.
52. člen
Občinski redar mora vsako vozilo, za katerega je odredil odstranitev, fotografirati ter ustrezno
zabeležiti morebitne poškodbe na vozilu.
53. člen
Izvajalec odvoza mora o vsaki opravljeni odstranitvi ali prestavitvi vozila obvestiti občinsko
redarstvo in policijo.
54. člen
(stroški za odstranitev in hrambo nepravilno parkiranega vozila oziroma zapuščenega
vozila)
(1) Višina stroškov za odstranitev in hrambo nepravilno parkiranega vozila znaša:
– 100 evrov za odvoz,
– 5 evrov na dan za hrambo.
(2) Višina stroškov za odvoz tovornega vozila, avtobusa ali drugega vozila, ki ga ni mogoče
odstraniti s pajkom, se zaračuna po dejanskih stroških, kot jih odmeri izvajalec storitve
odstranitve tovornega vozila, avtobusa ali drugega vozila.
(3) Višina stroškov za odvoz zapuščenega vozila znaša 35 evrov, za hrambo zapuščenega vozila
pa znaša 5 evrov na dan.
V. PREVOZI V CESTNEM PROMETU
55. člen
(vsebina urejanja prevozov v cestnem prometu)
(1) To poglavje določa pogoje in način opravljanja prevozov potnikov in potnic (v nadaljnjem
besedilu: potnik) v cestnem prometu v Občini Bled (v nadaljnjem besedilu: občina) ter
organe, pristojne za izvajanje in nadzor nad izvajanjem tega odloka.
(2) Določbe tega poglavja ne veljajo za:
– prevoz oseb za lastne potrebe z vozili, ki imajo poleg voznikovega največ osem sedežev;
– prevoz za osebne potrebe.
(3) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot izrazi v Zakonu o prevozih v cestnem
prometu (v nadaljnjem besedilu: ZPCP) in Zakona o pravilih cestnega prometa (v nadaljnjem
besedilu: ZPrCP).
56. člen
(pravica za opravljanje dejavnosti)
(1) Pravica za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu
se pridobi z licenco.
(2) Licenca se pridobi za izvajanje naslednjih prevozov v notranjem cestnem prometu:
– prevoz blaga,
– prevoz potnikov,
– avtotaksi prevoze.
(3) Pravica za izvajanje posebnih oblik prevozov v občini se pridobi pod pogoji iz tega odloka.

111

57. člen
(pristojni organ)
(1) Strokovno-tehnične, organizacijske, razvojne in določene upravne naloge s področja cestnih
prevozov potnikov v cestnem prometu ter izvajanja gospodarskih javnih služb, določenih v
tem odloku, izvaja strokovna služba občinske uprave pristojna za gospodarske dejavnosti.
(2) Občina opravlja zlasti naslednje naloge:
– izdaja in odvzem dovoljenj ter izvajanje drugih upravnih nalog organov občine;
– vodenje evidenc in registrov iz tega odloka;
– sodelovanje pri pripravi predpisov s področja prevozov v cestnem prometu;
– nadzor nad porabo sredstev, ki jih občina zagotavlja za izvajanje gospodarskih javnih
služb;
– spremljanje stanja in razmer na trgu prevoznih storitev ter razvojne naloge s področja
cestnih prevozov, zlasti razvijanje javnega linijskega prometa in načrtovanje ter
pospeševanje gospodarskih javnih služb;
– priprava strokovnih podlag za določitev standardov minimalne dostopnosti do javnega
linijskega prometa;
– priprava in izvedba javnih razpisov potreb po prevozih potnikov;
– izvajanje postopkov podeljevanja koncesij in izbire koncesionarja ali koncesionarke (v
nadaljnjem besedilu: koncesionar) ter priprava koncesijskih aktov in koncesijskih pogodb;
– druge naloge, določene s tem odlokom ali drugimi predpisi.
58. člen
(vrste prevoza potnikov)
Prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu se opravlja kot:
– javni linijski prevoz,
– posebni linijski prevoz,
– občasni prevoz,
– stalni izvenlinijski prevoz,
– avtotaksi prevoz,
– posebna oblika prevoza.
59. člen
(javni linijski prevoz)
(1) Javni linijski prevoz je prevoz potnikov v cestnem prometu med avtobusnimi postajami in
avtobusnimi postajališči na določeni liniji, po vnaprej določenem voznem redu, splošnih
prevoznih pogojih in ceniku. Opravlja se lahko kot potniški, hitri ali direktni linijski prevoz.
(2) Država zagotavlja javni linijski prevoz potnikov, razen javnega linijskega prevoza v mestnem
prometu, kot javno dobrino z gospodarsko javno službo in na podlagi javnega razpisa podeli
koncesije najugodnejšim ponudnikom prevozov.
(3) Če se opravljanje prevozov potnikov na določeni liniji v pogojih gospodarske javne službe
uvede na predlog občine in je izvajanje linije pretežno v interesu te občine, jo je občina
dolžna sofinancirati.
60. člen
(linijski prevozi v mestnem prometu)
(1) Organizacijo in način izvajanja linijskih prevozov v mestnem prometu lahko občina določi
kot gospodarsko javno službo.
(2) Javni linijski prevoz se opravlja znotraj naselja, le izjemoma in v manjšem obsegu pa lahko
tudi s sosednjimi naselji, če je to potrebno zaradi dnevne migracije ljudi v večje mesto, če ne
posega v izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov in če občina za to pridobi dovoljenje
direkcije.
(3) Pri urejanju linijskih prevozov v mestnem prometu in določanju gospodarske javne službe
občina upošteva zlasti:
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– obseg dnevne migracije in velikost gravitacijskega območja,
– soodvisnost medkrajevnega linijskega prevoza potnikov in mestnega linijskega prevoza,
– povezanost javnega mestnega cestnega prometa z drugimi vrstami prometa,
– zagotovitev dostopa in prostora za invalidske vozičke na avtobusih mestnega prometa.
(4) Sredstva za opravljanje javnega prevoza potnikov v mestnem prometu se zagotavljajo s
prodajo prevoznih storitev in iz proračuna občine.
(5) Izvajalec linijskih prevozov v mestnem prometu lahko na določenih linijah in v določenih
obdobjih zaradi manjšega števila potnikov opravi prevoze z vozili, ki imajo poleg
voznikovega sedeža največ osem sedežev, lahko tudi v pogodbenem razmerju z avtotaksi
prevozniki.
(6) Izvajalca občina izbere na podlagi javnega razpisa s podelitvijo koncesije najugodnejšemu
ponudniku prevozov za obdobje desetih let.

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

61. člen
(posebni linijski prevoz)
Posebni linijski prevoz je prevoz samo določene vrste potnikov in izključuje druge potnike. S
posebnim linijskim prevozom se opravlja prevoz delavcev na delo in domov, prevoz
šoloobveznih otrok, dijakov in študentov med domom in izobraževalno ustanovo ter prevoz
vojakov in vojakinj ter njihovih družin med domom in vojašnico.
Posebni linijski prevoz potnikov se izvaja praviloma z avtobusi na podlagi sklenjene pisne
pogodbe med naročnikom prevoza in prevoznikom, pogodba pa ne sme biti sklenjena s
starši, skrbniki ali dijaki, ki se prevažajo. Seznam potnikov je obvezen sestavni del pogodbe.
Med opravljanjem posebnega linijskega prevoza morata biti v vozilu pogodba in seznam
potnikov, pri čemer sta lahko pogodba in seznam potnikov shranjena na elektronskem
spominskem mediju. Prevoz potnikov, ki niso vpisani v seznam, je v posebnem linijskem
prevozu prepovedan.
Prevoznik mora v osmih dneh od sklenitve pogodbe iz prejšnjega odstavka o sklenitvi
pogodbe obvestiti direkcijo, ki vodi register posebnih linijskih prevozov, ki je javen.
Izjemoma se kot posebni linijski prevoz lahko opravlja tudi prevoz drugih vrst potnikov, ki
niso našteti v prvem odstavku tega člena, v kraje in iz krajev, kjer ni javnega linijskega
prevoza potnikov.
Za opravljanje prevozov iz prejšnjega odstavka in za prevoz dijakov v šolo in iz nje mora
prevoznik pridobiti dovoljenje organa ministrstva za promet pristojnega za javni potniški
promet (v nadaljnjem besedilu: organ JPP). Pri izdaji dovoljenja mora organ JPP upoštevati
naslednja merila:
– časovno in krajevno dostopnost javnega linijskega cestnega in železniškega prevoza;
– posebne potrebe posebnih kategorij uporabnikov prevoza;
– vpliv na ekonomičnost poslovanja obstoječih linij prevoznika, ki izvaja javni linijski prevoz
na tem območju.
Izvajalca občina izbere na podlagi javnega razpisa s podelitvijo koncesije najugodnejšemu
ponudniku prevozov za obdobje petih let.

62. člen
(občasni prevozi potnikov)
Občasni prevoz potnikov v cestnem prometu je prevoz, pri katerem se skupina vnaprej
določenih potnikov prevaža pod pogoji, ki so dogovorjeni s pogodbo med prevoznikom in
naročnikom prevoza. Občasni prevoz ne sme vsebovati ponavljajočih se elementov linijskega in
ne posebnega linijskega prevoza, kot so relacija, čas odhoda in prihoda ter mesto vstopanja in
izstopanja potnikov. Prevozi so namenjeni potrebam po enkratnih prevozih in nimajo funkcije
prevoza dnevne migracije potnikov.
63. člen
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(stalni izvenlinijski prevoz – shuttle prevoz)
(1) Prevoze potnikov med hoteli, moteli in nastanitvenimi objekti ter letališči, pristanišči,
železniškimi in avtobusnimi postajami lahko izvaja prevoznik, ki ima licenco ali licenco
Skupnosti za prevoz oseb. Prevozi se lahko izvajajo le z osebnimi vozili.
(2) Prevoze v skladu s tem členom lahko prevoznik izvaja samo z dovoljenjem občine in po
pogojih, ki jih določi občina, na območju katere potniki vstopajo ali izstopajo.
(3) Prevozi se lahko izvajajo z osebnimi vozili, ki morajo imeti na vidnem mestu oznako vrste
prevoza in relacije, na kateri se prevoz opravlja.
(4) Občina potrdi cenik za opravljanje teh prevozov na določeni relaciji. Izvajalec teh prevozov
mora na vidnem mestu v vozilu imeti cenik. Cenik potrdi župan s sklepom.

(1)
(2)

(3)
(4)

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

64. člen
(avtotaksi prevoz)
Avtotaksi prevozi se opravljajo na podlagi dovoljenja, ki ga izda občina ali več občin skupaj.
Avtotaksi prevoznik ne sme prevzemati potnikov v občini, v kateri nima veljavnega
dovoljenja, lahko pa jih vanjo prepelje.
Občina ne sme omejevati števila izdanih dovoljenj za avtotaksi prevoze, jih vezati na pogoj,
da avtotaksi prevoznik ne opravlja teh prevozov v drugi občini ali na pogoj sedeža oziroma
stalnega prebivališča v občini ali na katere koli druge diskriminacijske oziroma omejevalne
pogoje.
Občina lahko predpiše standarde kakovosti izvajanja storitev avtotaksi prevozov, pri čemer
ne sme določati takih standardov glede videza in opreme vozila, ki bi onemogočali, da
avtotaksi prevoznik pridobi dovoljenje tudi v drugi občini.
Občina za vožnjo, ki se začne in konča na njenem območju, s sklepom predpiše najvišjo tarifo
izvajanja avtotaksi prevozov.
65. člen
(pridobitev dovoljenja za stalni izvenlinijski in avtotaksi prevoz)
Dovoljenje izda pristojni organ občine podjetju, ki izpolnjuje naslednja pogoja:
– ima veljavno licenco za avtotaksi prevoze,
– ima zaposlene voznike, ki poznajo območje občine.
Občina lahko določi postajališča in skladno z zakonom način njihove uporabe. Standarde
kakovosti in uporabo postajališč določi župan s sklepom. Letno nadomestilo za uporabo
javnih površin se plačuje za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja, in sicer:
– za prvo vozilo prevoznika v višini 300,00 evrov,
– za vsako nadaljnje vozilo prevoznika v višini 200,00 evrov.
Dovoljenje je veljavno za obdobje enega koledarskega leta oziroma največ do izteka licence.
Že plačano nadomestilo se kot pravica lahko prenese na drugo vozilo pri istem imetniku
dovoljenja.
Ob izdaji dovoljenja se posameznemu prevozniku izda potrdilo za posamezno vozilo, s
katerim se izkazuje veljavnost dovoljenja. Prevoznik mora imeti ves čas opravljanja
prevozov potrdilo na vidnem mestu v vozilu, za katerega je bilo potrdilo izdano.
Ob izdaji dovoljenja se posameznemu prevozniku izda tudi potrdilo za posameznega
voznika, ki lahko opravlja dejavnost prevozov, ki se poimensko nanaša na voznika. V času
opravljanja dejavnosti mora imeti voznik ves čas pri sebi predmetno potrdilo, ki ga mora na
zahtevo občinskega inšpektorja ali občinskega redarja izročiti v pogled.
Z globo 100 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne izroči v pogled občinskemu
inšpektorju ali občinskemu redarju potrdila o dovoljenem opravljanju dejavnosti prevozov,
oziroma vozi taksi brez potrdila. Če se potrdilo glasi na drugo osebo, občinski inšpektor ali
občinski redar odvzame neupravičeno uporabljeno potrdilo za opravljanje prevozov in ga
pošlje Občini Bled. O odvzemu pooblaščena uradna oseba izda potrdilo.
Z globo 1.600 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami tega
člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 160 evrov.
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(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

(9)

66. člen
(preklic dovoljenja)
Izdano dovoljenje se prekliče, če je prevoznik oziroma njegov voznik motornega vozila v
zadnjih dveh letih najmanj trikrat kršil določila tega odloka v delu, ki ureja prevoze.
Zoper odločitev o preklicu je v 15 dneh dovoljena pritožba pri županu. Pritožba ne zadrži
izvršitve.
Prevoznik mora v osmih dneh po pravnomočnosti odločbe o preklicu dovoljenja,
pristojnemu organu občine vrniti dovoljenje za opravljanje avtotaksi prevozov in potrdila za
vozila in za voznike.
Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki neupravičeno uporablja preklicano
potrdilo za vozilo oziroma voznike iz prvega odstavka tega člena. Občinski redar ali občinski
inšpektor odvzame neupravičeno uporabljeno potrdilo za vozilo in voznika in jo pošlje
Občini Bled, ki ga je izdala. O odvzemu pooblaščena uradna oseba izda potrdilo.
Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbo tretjega
odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 450 evrov.
67. člen
(posebni obliki prevozov)
V občini se izvajata dve posebni obliki prevozov, ki ju določi občina:
– prevoz potnikov z vlečnim vozilom, ki vleče dve ali več priklopnih vozil za prevoz potnikov
– cestni turistični vlak,
– prevoz potnikov s kočijo, ki jo vleče konj.
Posebna oblika prevozov s cestnim turističnim vlakom in kočijami se uredi zato, da se
čimbolj razbremeni motorni promet ob jezeru in parkiranje v območjih bližje jezeru in
popestri dodatna turistična ponudba.
Vozniki, ki izvajajo posebne oblike prevozov morajo poznati območje občine.
Začetno in končno postajališče za kočije je pri Festivalni dvorani.
Začetno in končno postajališče za cestni turistični vlak je pri Športni dvorani. Trasa vožnje
cestno turističnega vlaka poteka od Športne dvorane do hotela Krim, nadaljuje po Ljubljanski
cesti in Cesti svobode na Mlino, mimo križišča Ceste svobode in Kidričeve ceste (Pristava), v
Veliko Zako (kamp), po Kolodvorski cesti do železniške postaje, po Župančičevi cesti do
regatnega centra, naprej po Veslaški promenadi, pod gradom do vile Prešeren (za Grajskim
kopališčem), prečka Cesto svobode in mimo Festivalne dvorane ter postajališča za kočije do
Športne dvorane.
Postajališča cestnega turističnega vlaka so: Panorama, Mlino, Pristava, Velika Zaka,
železniška postaja, regatni center, pri Riklijevi vili. Voznik kočije lahko ustavlja tudi med
začetnim in končnim postajališčem v skladu z Zakonom o pravilih cestnega prometa.
Vozni red in cenik cestnega turističnega vlaka mora prevoznik predložiti v potrditev Občini
Bled do konca meseca februarja za tekoče leto in ga nato objaviti na vseh postajah cestnega
turističnega vlaka.
V času večjih prireditev oziroma povečanega števila obiskovalcev ob koncu tedna ali za
praznike, se lahko organizira prevoz s cestnim turističnim vlakom tudi iz drugih parkirišč,
pri čemer se mora po najkrajši trasi priključiti trasi navedeni v predhodnem odstavku.
Prevoz po tem odstavku se lahko organizira le ob predhodnem soglasju Občine Bled.
Pod pogoji, ki veljajo za kočije, se lahko uporabljajo tudi vprežne sani.

68. člen
(pridobitev pravice za izvajanje prevozov s cestnim turističnim vlakom)
(1) Pravica za izvajanje posebne oblike prevozov s cestnim turističnim vlakom se podeli na
podlagi javnega razpisa s podelitvijo koncesije najugodnejšemu ponudniku prevozov za
obdobje 10 let. V enem razpisanem obdobju se lahko podeli samo ena takšna pravica.
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(2) Minimalna letna koncesijska dajatev za izvajanje pravice iz prejšnjega odstavka skupaj z
letnim nadomestilom za uporabo javnih površin znaša 7.500,00 evrov.
(3) Koncesionar mora k pogodbi o izvajanju prevozov predložiti dokazilo o registriranem
ustrezno zavarovanem vozilu.
69. člen
(pridobitev pravice za izvajanje prevozov s kočijo)
(1) Pravica za izvajanje posebne oblike prevozov s kočijo se podeli na podlagi predhodno
sklenjenih pogodb o ustanovitvi pravice rabe dela parkirišča pri Festivalni dvorani kot
postajališča za obdobje 20 let. V enem razpisanem obdobju se lahko podeli največ osem
takšnih pravic. Pri podelitvi teh pravic se smiselno uporablja Zakon o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
(2) Minimalen skupen znesek rabnin, določenih s pogodbami iz prejšnjega odstavka, skupaj z
letnim nadomestilom za uporabo javnih površin in na podlagi uradne cenitve, znaša ob
uveljavitvi tega odloka 2.520,00 evrov.
(3) Rabnina se v enakovrednih zneskih razdeli med imetnike pravice rabe, vendar ne manj kot
315,00 evrov letno za posameznega imetnika rabe.
(4) Prevoznik mora pred podelitvijo pravice občini predložiti potrdilo o ustrezno zavarovani
kočiji, ki jo mora v 30 dneh od sklenitve zavarovanja za tekoče leto posredovati občini.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

70. člen
(obleka voznika cestnega turističnega vlaka in kočije)
Obleka voznika kočije obsega: dolge črne hlače, bela srajca, črn telovnik z vezenimi
gorenjskimi nageljni in črn klobuk. Garderobo vozniki kočij dopolnijo z enotnimi jopicami,
vetrovkami ali bundami.
Kroj in tip garderobe oblačil se določi na občnih zborih Društva blejskih fijakarjev.
Obleka voznika cestno turističnega vlaka se predpiše v aktu o podelitvi koncesije za prevoze
s cestnim turističnim vlakom.
Z globo 100 evrov se kaznuje za prekršek voznik kočije in cestnega turističnega vlaka, ki ni
oblečen v skladu z določbo prvega ali tretjega odstavka tega člena.
Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbo prvega ali
tretjega odstavka tega člena, odgovorna oseba pa z globo 150 evrov.

71. člen
(izdaja, namestitev, zamenjava in odvzem evidenčne oznake, kočije in oprema kočije)
(1) Evidenčno oznako kočije izda Občina Bled prevozniku, s katerim je sklenila pogodbo za
opravljanje posamezne oblike prevozov potnikov ob podpisu pogodbe.
(2) Oblika evidenčne oznake kočije je določena v 72. členu tega odloka.
(3) Evidenčna oznaka mora biti na kočiji nameščena na zadnjem delu tako, da tvori pravi kot z
vodoravno osjo ceste, vertikalno pa tako, da ni upognjena ali kako drugače poškodovana.
Pritrjena mora biti na način, da je dobro vidna in čitljiva, da ni zakrita, dodatno prevlečena
ali prekrita s kakršnokoli snovjo.
(4) Vsebino, barve, mere ali oblike evidenčne oznake na kočiji ni dovoljeno spreminjati.
Evidenčne oznake ni dovoljeno prenesti na drugo osebo.
(5) Evidenčno oznako mora lastnik kočije zamenjati za novo, kadar postane zaradi obrabljenosti
neuporabna.
(6) Namesto pogrešane evidenčne oznake ali evidenčne oznake, ki jo je uničila Občina Bled, se
ne sme izdati nove evidenčne oznake z enakim delom označb.
(7) Odvzem evidenčnih oznak se izvrši v roku 30 dni:
1. za kočijo, ki nima veljavnega potrdila o zavarovanju kočije;
2. za kočijo, ki nima izdane veljavne pogodbe iz 69. člena.
(8) Lastnik kočije mora v 15 dneh občini sporočiti vsako spremembo o lastništvu kočije in
stalnem prebivališču.
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(9) Kočije morajo biti enotne in ne smejo odstopati od sedanje oblike tradicionalne enovprege
blejske kočije. Kočija mora imeti nameščeno posodo, metlo in priročno lopato za
odstranjevanje konjskih iztrebkov. Ustrezati mora pogojem iz 96. člena ZPrCP. Kolesa
morajo imeti nameščeno gumo. Konj mora biti podkovan in na njem ne sme biti ostankov
konjskih iztrebkov in stelje.
(10) Občina lahko izda tudi začasno evidenčno oznako, vendar ne več kot za tri dni in ne več
kot tri evidenčne oznake. Izda jih pod istimi pogoji, kot jih določa 69. člen tega odloka. Izda
jih v naslednjih primerih:
– če je najavljen povečan obisk gostov;
– če se organizira večje prireditve ali protokolarna zadeva.
(11) Z globo 100 evrov se kaznuje za prekršek voznik kočije, ki ravna v nasprotju z določbo
tretjega, četrtega, petega, osmega ali devetega odstavka tega člena.
(12) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik
posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju, z
določbo tretjega, četrtega, petega, osmega ali devetega odstavka tega člena, odgovorna oseba
pa z globo 150 evrov.
72. člen
(oblika evidenčne oznake)
Evidenčna oznaka je pravokotne oblike, dimenzij 300 x 80 mm. Vsebuje napis »BLED«, občinski
grb in številko. Na levi strani oznake je pas temno modre barve, z napisom »SLO« in znakom EU.
Evidenčna oznaka je bele barve, obrobljena s črno obrobo in črnimi napisi.
73. člen
(vodenje evidenc izdanih evidenčnih oznak)
(1) Evidenco izdanih evidenčnih oznak vodi občina.
(2) Evidenca izdanih evidenčnih tablic mora vsebovati naslednje podatke:
1. Številko registrske oznake,
2. Ime in priimek lastnika kočije, rojstne podatke stalno oziroma začasno bivališče,
3. Veljavnost registrske oznake,
4. Datum podaljšanja registrske oznake.
74. člen
(čiščenje konjskih odpadkov)
(1) Za čiščenje konjskih iztrebkov je odgovoren voznik kočije. Očistiti jih je dolžan takoj, ko je to
mogoče, vendar najkasneje v roku 1 ure od nastanka onesnaženja javne površine.
(2) Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek voznik kočije, ki ravna v nasprotju z določbo prvega
ali drugega odstavka tega člena.
(3) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbo prvega ali
drugega odstavka tega člena, odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.

75. člen
(dokazilo o poznavanju območja)
(1) Poznavanje območja občine, se izkazuje s potrdilom o udeležbi na seminarju oziroma
opravljenem izpitu, ki ga v dogovoru z občino izvaja lokalna turistična organizacija oziroma
drug pooblaščen izvajalec.
(2) Seminar oziroma izpit o poznavanju območja občine se izvede skladno s programom, ki ga
sprejme župan.
(3) Kdor ima opravljen izpit za lokalnega turističnega vodnika, mu seminarja oziroma izpita o
poznavanju območja občine ni potrebno opraviti.
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VI.

NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA

76. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določil, razen 22., 33., 38., 39., 40., 42., 45., 46., 47., 48. in 74. člena
tega odloka, opravlja občinski inšpektor.
(2) Nadzor nad izvajanjem določil 22., 33., 38., 39., 40., 42., 45., 46., 47., 48., 65., 66., 70., 71. in
74. člena tega odloka opravlja občinski redar.
VII.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

77. člen
Z dnem uveljavitve prenehajo veljati Odlok o prevozih v cestnem prometu s spremembami
(Uradni list Republike Slovenije, št. 100/2011, 50/2012), Odlok o varnosti v cestnem prometu v
naseljih (Uradni list RS, št. 92/05, 111/07, 104/09, 29/13 in 28/14), Odlok o občinskih cestah
(Uradni list RS, št. 14/99, 43/00), Pravilnik o obliki in izdaji evidenčne oznake in opreme kočije
in načinu izdaje dovolilnice za prevoz vozil s spremembami (Uradni list RS, 99/06).
78. člen
Posamezne prometne ureditve v občini, ki veljajo na dan uveljavitve tega odloka, ostanejo v
veljavi do nadomestitve z novimi.
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Priloga 1 – Središče Bleda, ki ga omejujejo Prešernova cesta, Rečiška cesta, Kolodvorska cesta in Ljubljanska cesta.
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I. Ocena stanja in razlogi za sprejetje odloka:
Področje prometa je bilo v občini Bled doslej urejeno v Odloku o prevozih v cestnem prometu s
spremembami, Odloku o občinskih cestah in Odloku o varnosti v cestnem prometu v naseljih.
Zaradi sprememb Zakona o pravilih cestnega prometa in Zakona o cestah, na katerih temeljijo
navedeni odloki, je potrebno uskladiti vsebino odlokov. S ciljem zagotavljanja boljše
preglednosti, je vsebina vseh treh odlokov združena v enem odloku - Odloku o urejanju cestnega
prometa v občini Bled.
S tem odlokom se za zagotavljanje varnega in nemotenega prometa na občinskih cestah v občini
Bled določijo upravljanje z občinskimi cestami, prometna ureditev na občinskih cestah, ureditev
mirujočega prometa in prevozi v cestnem prometu.
Najpomembnejša sprememba je v delu, ki določa ureditev mirujočega prometa, skozi katero se
odraža uveljavitev strategije zmanjševanja obremenjevanja jezerske sklede z vozili. S tem
odlokom so javne parkirne površine razdeljene na dve coni - območje središča Bleda (I. cona) in
območje izven središča Bleda (II. cona). Praviloma so v I. coni parkirne površine, kjer je
parkiranje časovno omejeno na dve uri, v II. coni pa so parkirne površine, na katerih je
parkiranje časovno neomejeno.
V ostalih določbah ni večjih sprememb glede na veljavno ureditev.
II. Cilji in načela odloka:
Cilj odloka je združiti določila treh odlokov in njihovih sprememb v en odlok ter jih uskladiti z
veljavno zakonodajo.
III. Usklajenost odloka:
Odlok je usklajen z Zakonom o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo,
21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US), Zakonom o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 123/06, 57/08 in 36/11), Zakonom o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UPB2 - Uradni
list RS, št. 82/2013), Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US),
Zakonom o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10) in Zakonom o prevozih v cestnem
prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 - popr., 123/08, 28/10, 49/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 in
39/13).
IV. Finančne posledice, ki nastanejo z uveljavitvijo tega odloka
Pričakovane finančne posledice v višini 10.000,00 EUR so vezane na spremembo prometne
signalizacije in prestavitev nekaterih parkomatov. Ostali stroški ostanejo v enakih okvirih

kot do sedaj.

Pripravil:
Primož Lah, vodja MIR
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12) Potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb ravnanja z odpadki v občini Bled za storitve obdelave določenih vrst
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov ter sprejem Sklepa spremembah Sklepa o cenah storitev
ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled

PREDLOG SKLEPA:

1. Občinski svet Občine Bled potrjuje Elaborat o oblikovanju cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z
odpadki v Občini Bled za storitve obdelave določenih vrst
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov.
2. Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o spremembi Sklepa o
cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled.

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:

Franc Knaus, Saubermacher Slovenija
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ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE OBČINSKE
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OBDELAVE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV IN
ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
V OBČINI BLED

VODILNI PONUDNIK:

SO-PONUDNIK:

Murska Sobota, 10.12.2014
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1. UVODNA POJASNILA IN ZAKONSKA OSNOVA IZDELAVE ELABORATA
Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS št. 39/2006, 70/2008, 108/2009, 48/2012 in
57/2012) so obvezne občinske gospodarske javne službe s področja ravnanja z odpadki
naslednje:
 zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
 obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in
 odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Cena posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena iz:
 cene javne infrastrukture in
 cene opravljanja storitev.
Pri javni službi ravnanja s komunalnimi odpadki se ločeno oblikujejo cene za posamezno javno
službo in storitve znotraj posamezne javne službe:
1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje zbiranje:
 ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen
ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov
in zelenega vrtnega odpada,
 ločeno zbrane odpadne embalaže,
 biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada in
 mešanih komunalnih odpadkov.
2. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov.
3. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012 in 109/2012)
(v nadaljevanju:
Uredba), ki je postala veljavna s dnem 1.1.2013, ceno storitve posamezne javne službe varstva
okolja za območje občine predlaga izvajalec posamezne javne službe z elaboratom o oblikovanju
cene izvajanja storitev posamezne javne službe (v nadaljevanju: elaborat), ki ga predloži
pristojnemu občinskemu organu v potrditev.
5. člen Uredbe navaja, da lahko pri oblikovanju cene v postopku izbire izvajalca ceno predlaga
tudi ponudnik storitve javne službe, če izvajalec še ni izbran. V tem primeru elaborat vsebuje le
sestavine, ki se nanašajo na prihodnje obdobje.
Ker občina Bled preko javnega razpisa za Podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne
gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Bled, Občini Škofja Loka in Občini
Železniki (v nadaljevanju: koncesija javne službe) (Ur.l.RS.št. 25/2014 z dne 11.4.2014) ter
Povabila k oddaji končne ponudbe št. 354-0011/2014-18 z dne 4.12.2014 izbira izvajalca
gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, podjetji Saubermacher Slovenija d.o.o. in
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. pa v predmetnem razpisu nastopata kot skupni ponudnik, pri
čemer je podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o. nosilec ponudbe, predloženi elaborat vsebuje le
sestavine, ki se nanašajo na prihodnje obdobje na podlagi podatkov, pogojev in zahtev iz
razpisne dokumentacije omenjenega javnega razpisa ter odgovorov na vprašanja v postopku
javnega razpisa.
Izvajalec javne službe pripravi ceno, kot predračunsko ceno, na podlagi načrtovane količine
opravljenih storitev (v kg) in načrtovanih stroškov izvajanja javne službe (v EUR).
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Predračunska cena storitev je oblikovana na podlagi načrtovanih stroškov in količin z
območja vseh treh občin, ki razpisujejo koncesijo - Občine Bled, Občine Škofja Loka in
Občine Železniki.
Pristojni občinski organ na podlagi elaborata določi potrjeno ceno (v EUR/kg) in morebitno
subvencijo, izvajalec pa v skladu s potrjeno ceno oblikuje cenik ter ga objavi na svojih spletnih
straneh in na krajevno običajen način.
2. ZAVEZANEC ZA IZDELAVO ELABORATA TER OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
2.1. Zavezanec za izdelavo elaborata
Zavezanec za izdelavo elaborata za javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je izvajalec
obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki ali ponudnik storitve v
postopku izbire izvajalca javne službe.
Ker podjetji Saubermacher Slovenija d.o.o. in Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. nastopata kot
ponudnika na javnem razpisu za podelitev koncesije javne službe, sta tudi zavezanca za pripravo
elaborata.
Podatki o zavezancih za izdelavo elaborata:
Vodilni ponudnik:
naziv:
naslov:
matična številka:
ID za DDV:
Direktorja:

Saubermacher Slovenija d.o.o.
Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota
5432391
75433737
Rudolf Horvat in Mojca Letnik

So-ponudnik:
naziv:
naslov:
matična številka:
ID za DDV:
Direktor:

Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.
Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica
5073162
32621213
Blaž Gregorič

2.2. Območje izvajanja javne službe
Območje izvajanja javne službe predstavlja celotno območje Občine Bled z naslednjimi podatki:





1
2

površina območja:
število prebivalcev:
število gospodinjstev
število naselij:

:

72,3 km
8.1451
3.3282
10

Podatki na dan 1.12.2014 (www.stat.si)
Podatki na 1.11.2011 (www.stat.si)
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Slika 1: Lega Občine Bled v Republiki Sloveniji
3. IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE CEN JAVNE SLUŽBE
Predlagane cene so oblikovane na podlagi podatkov, pogojev in zahtev iz razpisne
dokumentacije javnega razpisa za Podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske
javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Bled, Občini Škofja Loka in Občini Železniki
(Ur.l.RS.št. 25/2014 z dne 11.4.2014) ter Povabila k oddaji končne ponudbe št. 354-0011/201418 z dne 4.12.2014, odgovorov na vprašanja v postopku javnega razpisa ter določil 5., 22. in 23.
člena Uredbe.
4. ELEMENTI ELABORATA V SKLADU Z 9. ČLENOM UREDBE
4.1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za
preteklo obračunsko obdobje
5. člen Uredbe navaja, da pri oblikovanju cene v postopku izbire izvajalca lahko ceno predlaga
tudi ponudnik storitve javne službe, če izvajalec še ni izbran. V tem primeru elaborat vsebuje le
sestavine, ki se nanašajo na prihodnje obdobje. Elaborat te točke in nadaljnjih točk, ki se
nanašajo na preteklo obdobje, zato ne vsebuje.
4.2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe za preteklo
obračunsko obdobje
V skladu s 5. členom Uredbe elaborat te točke, ki se nanaša na preteklo obdobje, ne vsebuje.
4.3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev
javne službe za preteklo obračunsko obdobje
V skladu s 5. členom Uredbe elaborat te točke, ki se nanaša na preteklo obdobje, ne vsebuje.
4.4. Primerjava obračunskih cen javne službe z obračunskimi cenami storitev javne
službe na primerljivih območjih
V skladu z 9. in 5. členom Uredbe elaborat te točke, ki se nanaša na preteklo obdobje, ne vsebuje.
4.5. Primerjava potrjenih cen javne službe s potrjenimi cenami storitev javne službe
na primerljivih območjih
V skladu z 9. in 5. členom Uredbe elaborat te točke, ki se nanaša na preteklo obdobje, ne vsebuje.
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4.6. Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe s primerljivimi
območji
V skladu z 9. in 5. členom Uredbe elaborat te točke, ki se nanaša na preteklo obdobje, ne vsebuje.
4.7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge javne službe, za katero se
oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov
Tabela 1: Opredelitev kazalnikov, ki se v skladu z Uredbo upoštevajo pri primerjavi
Kazalnik

Formula za izračun

Opis
Kazalnik kaže ali so najlikvidnejša
sredstva financirana s kratkoročnimi viri
sredstev. Če je vrednost tega kazalnika
večja od 1, so poleg zalog z dolgoročnimi
viri financirana tudi likvidnejša sredstva.
Kazalnik
odraža
razmerje
med
ustvarjenimi prihodki in povzročenimi
odhodki iz poslovanja. Večja kot je
vrednost kazalnika, uspešnejše je
poslovanje, seveda pod pogojem,
izkazanega čistega dobička. V primeru
negativnega rezultata iz poslovanja je
vrednost kazalnika manjša od 1.

Pospešena
pokritost
kratkoročnih
obveznosti

Gospodarnost
poslovanja

Povprečna
mesečna plača na
zaposlenca

Rezultat kazalnika prikazuje povprečno
mesečno plačo zaposlenca.

Vir: AJPES.
Primerjalni kazalniki za povprečje primerljivih panog so v skladu z Uredbo vzeti iz podatkov, ki
jih objavlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Za potrebe
primerjave se na podlagi 9. člena Uredbe za povprečje panoge javne službe obdelave določenih
vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov šteje dejavnost 38.21 »Ravnanje z nenevarnimi odpadki«. Najnovejši zahtevani
kazalniki so ob pripravi elaborata na voljo za poslovno leto 2013.
Tabela 2: Primerjava kazalnikov med izvajalcem javne službe in primerjalno panogo za leto 2013
Saubermacher
Komunala
Slovenska38.21: Ravnanje
Kazalnik
Slovenija d.o.o.
Bistrica d.o.o.
z nenevarnimi odpadki
Pospešena pokritost
kratkoročnih
1,09
0,87
1,90
obveznosti
Gospodarnost
1,06
1,02
1,03
poslovanja
Povprečna plača na
1.633,00 EUR
1.532,62 EUR
1.318,00 EUR
zaposlenca
4.8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko
obdobje
Predračunska količina opravljenih storitev javne službe je načrtovana količina v prihodnjem
obračunskem obdobju, na podlagi podatkov, pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije
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javnega razpisa za Podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov v Občini Bled, Občini Škofja Loka in Občini Železniki (Ur.l.RS.št. 25/2014 z
dne 11.4.2014) ter Povabila k oddaji končne ponudbe št. 354-0011/2014-18 z dne 4.12.2014.
Tabela 3: Predračunske količine opravljenih storitev za prihodnje obdobje
Predračunska
količina opravljenih
Vrste odpadkov
storitev
v kg
A

Obdelava mešanih komunalnih odpadkov 4.055.000

B

Odlaganje
mešanih
komunalnih
2.055.000
odpadkov in kosovnih odpadkov

4.9. Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko
obdobje
Predračunski stroški izvajanja storitev so stroški izračunani na podlagi načrtovane količine
opravljenih storitev (izraženo v kg) in načrtovanih stroškov ter prihodkov izvajalca v
prihodnjem obračunskem obdobju, izraženo v EUR:
Tabela 4: Predračunski stroški za opravljanje storitev v prihodnjem obračunskem obdobju
Predračunski stroški za
Vrsta stroškov
opravljanje
storitev
javne službe
Stroški javne infrastrukture

0,00 EUR

Stroški izvajanja storitev

647.458,00 EUR

Skupaj

647.458,00 EUR

4.10.
Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev javne
službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje
Za izvajanje storitev bomo uporabljali naslednja osnovna sredstva:
 vozila za prevzemanje in prevoz posameznih vrst odpadkov od mest prevzemanja do
mest predelave in/ali končnega odstranjevanja,
 oprema za sprejem in tehtanje odpadkov
 oprema in objekti za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov
 oprema in objekti odlaganje mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov
 računalniška oprema in
 ostala potrebna osnovna sredstva in objekti za izvajanje javne službe
4.11.
Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za
preteklo in prihodnje obračunsko obdobje
Splošni stroški in prihodki se na tržno dejavnost in javno službo delijo po Pravilniku o
zagotavljanju ločenega računovodskega spremljanja javnega in tržnega dela dejavnosti.
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4.12.
Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za
preteklo in prihodnje obračunsko obdobje
V skladu z 11. členom Uredbe so posebne storitve izvajalca storitve, ki jih izvajalec opravlja in
pri tem uporablja javno infrastrukturo ali prodaja stranskih proizvodov, ki nastanejo pri
izvajanju dejavnosti in niso obvezne storitve javne službe.
Posebnih storitev na podlagi določil 11. člena Uredbe ne bomo opravljali.
4.13.
Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in
prihodnje obračunsko obdobje
Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva v prihodnjem obračunskem obdobju bo
predvideno znašal 18.858,00 EUR.
4.14.
Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe za preteklo in
prihodnje obračunsko obdobje
Predvideno število zaposlenih za izvajanje javnih služb v prihodnjem obračunskem obdobju na
območju je 11 (vozniki, delavci, skupne službe).
4.15.
Višina najemnine za javno infrastrukturo in njen delež, ki se prenese na
uporabnike javne infrastrukture
Izvajalec bo za izvajanje storitev javne službe uporabljal lastna osnovna sredstva in lastno
infrastrukturo. Najemnine, ki bi se prenesle na uporabnike, tako niso predvidene.
4.16.
Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne
službe in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje
posebnih storitev
Izvajalec bo za izvajanje storitev javne službe uporabljal lastna osnovna sredstva in lastno
infrastrukturo. Izvajalec na območju občine ne bo izvajal posebnih storitev.
4.17.
Izračun predračunske cene storitev javne službe za prihodnje obračunsko
obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture za prihodnje
obračunsko obdobje
Cena posamezne storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena iz cene
javne infrastrukture in cene opravljanja storitev posamezne javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki.
Predračunska cena javne infrastrukture vključuje stroške povezane z javno infrastrukturo.
To so predvsem stroški:
 najema javne infrastrukture,
 zavarovanja javne infrastrukture,
 stroški odškodnin za javno infrastrukturo,
 finančnega jamstva za javno infrastrukturo in
 financiranja gradnje ali obnove javne infrastrukture.
V prihodnjem obračunskem obdobju izvajalec ne načrtuje stroškov javne infrastrukture.
Predračunska cena izvajanja storitev je cena izračunana na podlagi načrtovane količine
opravljenih storitev in načrtovanih stroškov ter prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem
obdobju in je oblikovana na kg opravljene storitve.
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V predračunsko ceno opravljanja storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki so
vključeni le stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe. Predračunska
cena opravljanja storitev javne službe je prikazana v spodnji tabeli.
Tabela 5: Predračunska cena izvajanja storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
odlaganja ostankov obdelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Bled v
prihodnjem obdobju
PREDRAČUNSKA CENA 2015 - PREDRAČUNSKI STROŠKI
JAVNA INFRASTRUKTURA
k oličina odpadk ov

4.055.000

2.055.000

OBDELAVA DOLOČENIH
VRST KOMUNALNIH
ODPADKOV

ODLAGANJE
OSTANKOV PREDELAVE
ALI ODSTRANJEVANJA
KOMUNALNIH ODP.

€/leto

€/kg

€/leto

€/kg

Amortizacija JI

0,00

0,000

0,00

0,000

Vzdrževanje JI

0,00

0,000

0,00

0,000

Najem JI

0,00

0,000

0,00

0,000

PREDRAČUNSKA CENA JI

0,00

0,000

0,00

0,000

ODLAGANJE
OSTANKOV PREDELAVE
ALI ODSTRANJEVANJA
KOMUNALNIH ODP.

OBDELAVA DOLOČENIH
VRST KOMUNALNIH
ODPADKOV
STROŠKI IZVAJANJA STORITEV
Količina odpadk ov (k g)

4.055.000
€/leto

2.055.000

€/kg

€/leto

€/kg

Stroški energije

18.700,42

0,0046

5,00%

0,00

0,0000

Drugi stroški materiala

189,74

0,0000

0,05%

0,00

0,0000

STROŠKI MATERIALA

18.890,16

0,0047

0,00

0,0000

Stroški prevoznih storitev

52.706,93

0,0130

14,09%

0,00

0,0000

Stroški drugih storitev 241.051,51

0,0594

64,46% 247.936,58

0,1207

STROŠKI STORITEV 293.758,44

0,0724

247.936,58

0,1207

STROŠKI DELA

17.994,14

0,0044

4,81%

0,00

0,0000

Stroški amortizacije osn.sredst.

4.279,80

0,0011

1,14%

0,00

0,0000

Stroški vzdrževanja osn.sredst.

4.068,97

0,0010

1,09%

0,00

0,0000

Stroški financiranja

16.949,58

0,0042

4,53%

12.396,83

0,0060

DRUGI STROŠKI

25.298,35

0,0062

12.396,83

0,0060

SPLOŠNI STROŠKI

7.118,82

0,0018

1,90%

5.206,67

0,0025

DOBIČEK

10.891,80

0,0027

2,91%

7.966,20

0,0039

0,0922 100,00% 273.506,28

0,1331

PREDRAČUNSKA CENA 373.951,72

Skupna stroškovna cena za prevzeto tono mešanih komunalnih odpadkov in/ali kosovnih
odpadkov znaša 0,1442 €/kg oz. 144,2 €/t.
Zgornja tabela pa zaradi zahtev iz razpisne dokumentacije (obrazci OBR-II/4-(1-3)) prikazuje
ločeno ceno za I.) obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, v kateri so vključeni stroški
obdelave mešanih komunalnih odpadkov in II.) odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov, v kateri so vključeni stroški odlaganja mešanih komunalnih odpadkov in
obdelave ter odlaganja kosovnih odpadkov.
Uredba določa, da izvajalec ceno javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, izraženo v EUR/kg,
zaračunava uporabnikov sorazmerno, glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne
odpadke in pogostost odvoza zabojnika in sicer tako, da se najmanj enkrat letno razdeli masa v
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zadnjem obračunskem obdobju zbranih komunalnih odpadkov na uporabnike, glede na
prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika.
4.18.
Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter
po občinah in druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda
št. 35
Prihodki in večina stroškov se knjiži neposredno na končne nosilce oziroma dejavnosti.
Določene vrste stroškov, ki jih ni mogoče neposredno dodeliti, se razporejajo na podlagi
naslednjih sodil:
 stroški lastnih prevozov (npr. amortizacija, stroški dela, stroški zavarovanja vozil itd.) se
razporejajo glede na opravljene kilometre za posamezno dejavnost oz. število delovnih
ur,
 za ostale stroške smo uporabili ustrezna sodila v skladu s slovenskimi računovodskimi
standardi, po podobnem principu.
5. ZAKLJUČEK
Na podlagi 5. člena Uredbe, kot ponudnik v postopku izbire izvajalca obvezne občinske
gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled, kot prilogo
ponudbe prilagamo ta elaborat.
Pripravila:
 Franc Knaus, ekon.
 Primož Gjerkiš, univ.dipl.pol.
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PREDLOG CENIKA STORITEV GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OBDELAVE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJA OSTANKOV
PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV

OBMOČJE:

Občina Bled

OBDOBJE VELJAVNOSTI CENIKA:
Saubermacher
Slovenija
d.o.o.,
Ul.
Matije
Gubca
2,
9000
M.Sobota
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ul. Pohorskega Bataljona 12, 2310 Sl.Bistrica

IZVAJALEC JAVNE SLUŽBE:

V: Volumen posode (L)

120

240

770

1100

A

B

C=A*B*V

C=A*B*V

C=A*B*V

C=A*B*V

OBD: Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov

Sodilo (kg/l)

Potrjena
cena (€/kg)

Znesek (€)

Znesek (€)

Znesek (€)

Znesek (€)

Javna infrastruktura
Storitev

0,08753
0,08753

0,0000
0,0922

0,0000
0,9685

0,0000
1,9369

0,0000
6,2142

0,0000
8,8775

0,0922

0,9685

1,9369

6,2142

8,8775

Znesek (€)

Znesek (€)

Znesek (€)

Znesek (€)

SKUPAJ OBD
ODL:
Odlaganje
ostankov
predelave
odstranjevanja komunalnih odpadkov
Javna infrastruktura
Storitev

ali

Sodilo (kg/l)

Potrjena
cena (€/kg)

0,04498
0,04498

0,0000
0,1331

0,0000
0,7184

0,0000
1,4367

0,0000
4,6094

0,0000
6,5849

0,1331

0,7184

1,4367

4,6094

6,5849

0,1442

1,6868

3,3736

10,8237

15,4624

SKUPAJ ODL
SKUPAJ
(OBD+ODL)
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in

Vsi zneski so v EUR/mesec in se nanašajo na frekvenco

1

odvoza mešanih komunalnih odpadkov!

Vsi zneski v tabeli so v EUR BREZ DDV!
Cene za izvajanje storitev ravnanja s komunalnimi odpadki so bile potrjene s strani Občinskega sveta Občine Bled na 4. redni seji dne 17. 3. 2015.
Cenik je pripravljen v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l.RS št.
87/2012 in 109/2012).
Pripravila: Primož Gjerkiš, univ.dipl.pol., Franc Knaus, ekon.
Murska Sobota, __________
Saubermacher Slovenija d.o.o.:
Rudolf Horvat, univ. dipl. prav.
Direktor

mag. Mojca Letnik, univ. dipl. ekon.
Direktorica

Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.:
Blaž Gregorič, univ. dipl. inž. str.
Direktor
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Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012), 42. člena
Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki v Občini Bled (Uradni list RS, št. 27/12) in 16. člena Statuta Občine Bled –UPB1 (Uradni
list RS, št. 67/09, 87/12), je Občinski svet Občine Bled na svoji ….redni seji dne, …… sprejel
SKLEP
O SPREMEMBI SKLEPA O CENAH STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V
OBČINI BLED
1. člen
V Sklepu o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled, ki je bil objavljen v
Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 18/2014, z dne 18.4.2014, se 1. odstavek 1. člena
spremeni, tako da se po novem glasi:
(1) Skladno s potrjenim Elaboratom o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb ravnanja z odpadki veljajo v Občini Bled za storitev posamezne javne službe
naslednje potrjene cene:
JAVNA SLUŽBA
EUR / kg
1. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV
a. Javna infrastruktura
b. Izvajanje storitev

0,0062
0,1685

2. OBDELAVA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV
a. Javna infrastruktura
b. Izvajanje storitev

0,0000
0,0922

3. ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA
KOMUNALNIH ODPADKOV
0,0000
a. Javna infrastruktura
0,1331
b. Izvajanje storitev
Potrjene in veljavne cene se uporabnikom zaračunavajo na mesečnih položnicah obračuna
storitev javne službe v okviru rednega odvoza na osnovi veljavnih cen preračunanih in
prikazanih v EUR/ m3:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vrsta
storitev
ravnanja
s
komunalnimi odpadki
Zbiranje določenih vrst komunalnih
odpadkov – javna infrastruktura
Zbiranje določenih vrst komunalnih
odpadkov – izvajanje storitev
Obdelava
določenih
vrst
komunalnih odpadkov – javna
infrastruktura
Obdelava
določenih
vrst
komunalnih odpadkov – izvajanje
storitev
Odlaganje ostankov predelave ali
odstranjevanja
komunalnih
odpadkov – javna infrastruktura
Odlaganje ostankov predelave ali
odstranjevanja
komunalnih
odpadkov – izvajanje storitev

Višina
tarifnih
Oznaka
postavk (EUR/m3)
1,3169

cena (1a)

35,7894

cena (1b)

0,0000
cena (2)
8,0703
0,0000
cena (3)
5,9868
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V navedenih cenah storitev ravnanja z odpadki niso upoštevani zakonsko predpisani davki ter
najem zabojnikov.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa
se od 1.4.2015 dalje.
Številka:
Datum:

Občina Bled
Janez Fajfar, župan

Obrazložitev novih cen
V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012) so izvajalci javnih služb
enkrat letno zavezani za pripravo elaborata.
Elaborat, ki vsebuje elemente, skladno z zakonodajo, je predložen le za javno službo obdelave in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov koncesionarja
Saubermacher Slovenija d.o.o., saj je v postopku izbire koncesionarja ponudnik predložil tudi
elaborat, ki izkazuje nižjo ceno od trenutno veljavne.
Cene storitev za javno službo Zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov izvajalca
Infrastrukture Bled d.o.o. se ne spreminjajo, skladno z Elaboratom o oblikovanju cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Bled in Občini Gorje.
Zato teh cen skladno z Uredbo ni potrebno pošiljati v postopek potrjevanja.
Infrastruktura Bled d.o.o. je že vseskozi izvajalec javne službe zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov, Saubermacher Slovenija d.o.o. pa je po dokončnosti odločbe o izbiri
koncesionarja postal izvajalec obeh drugih javnih služb. Koncesijsko pogodbo je potrebno
podpisati v roku 30 dni po dokončnosti odločbe, tako da se bo cena za storitve obdelave in
odlaganja odpadkov lahko pričela uporabljati takoj po podpisu koncesijske pogodbe.
Za občinski proračun sprejetje novih cen nima vpliva.
Gospodinjstva, ki so v največji meri uporabniki storitev javne službe, pa bodo v prihodnje z
uveljavitvijo novih cen celo manj obremenjena. Izračun za povprečno gospodinjstvo je
predstavljen v zaključku obrazložitve. Povprečno gospodinjstvo ima 120 l zabojnik za mešane
komunalne odpadke in 2 odvoza zabojnika mesečno.
Cenik storitev po obstoječih in novih predlaganih cenah
CENIK 2014
Storitev

€ / kg

€ / m3

€ / m3 z DDV

1. ZBIRANJE IN PREVOZ KOMUNALNIH
ODPADKOV
a. Javna infrastruktura
0,0062
b. Izvajanje storitev
0,1685

1,3169
35,7894

1,4420
39,1894

2.
ZBIRANJE
IN
PREVOZ
BIORAZGRADLJIVIH ODPADKOV
a. Javna infrastruktura
0,0061
b. Izvajanje storitev
0,1668

0,8430
23,0518

0,9230
25,2417

3. OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV

0,1107

10,8027

11,8289

4. ODLAGANJE OSTANKOV ODPADKOV

0,0406

3,9579

4,3339
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CENIK 2015
Storitev

€ / kg

€ / m3

€ / m3 z DDV

1. ZBIRANJE IN PREVOZ KOMUNALNIH
ODPADKOV
a. Javna infrastruktura
0,0062
b. Izvajanje storitev
0,1685

1,3169
35,7894

1,4420
39,1894

2.
ZBIRANJE
IN
PREVOZ
BIORAZGRADLJIVIH ODPADKOV
a. Javna infrastruktura
0,0061
b. Izvajanje storitev
0,1668

0,8430
23,0518

0,9230
25,2417

3. OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV
a. Javna infrastruktura
b. Izvajanje storitev

0,0000
0,0922

0,0000
8,0703

0,0000
8,8370

4. ODLAGANJE OSTANKOV ODPADKOV
a. Javna infrastruktura
b. Izvajanje storitev

0,0000
0,1331

0,0000
5,9868

0,0000
6,5555

Primerjava mesečnih stroškov ravnanja z odpadki za povprečno gospodinjstvo
Primer izračuna mesečnih stroškov za storitve ravnanja z odpadki za povprečno gospodinjstvo
po obstoječem ceniku:

1.
2.
3.
4.

LETO 2014
mesečni strošek z DDV
ZBIRANJE IN PREVOZ - storitev
10,18
- javna infrastruktura
0,37
OBDELAVA (2 odvoza)
2,84
ODLAGANJE (2 odvoza)
1,04
SKUPNI STROŠKI / povprečno gospodinjstvo (120l)
14,43 €

Primer
izračuna
mesečnih
stroškov
za storitve ravnanja z odpadki za povprečno gospodinjstvo (s 120 l posodo, povprečno 2 odvoza
mesečno) po novem ceniku:
LETO 2015
mesečni strošek z DDV
1. ZBIRANJE IN PREVOZ - storitev
10,18
2.
- javna infrastruktura
0,37
3. OBDELAVA (2 odvoza) - storitev
2,12
- javna infrastruktura
0,00
Na
4. ODLAGANJE (2 odvoza) - storitev
1,57
storitvah
- javna infrastruktura
0,00
koncesion
SKUPNI STROŠKI / povprečno gospodinjstvo (120l)
14,24 €
arja
bo
povprečno gospodinjstvo prejemalo nekoliko nižje mesečne stroške. Storitvi obdelave in
odlaganja se bosta skupaj pocenili za 4,76% oz. za 0,19 EUR mesečno, kar na letnem nivoju
pomeni 2,28 EUR.
Pripravila: mag. Romana Starič
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13) Potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občinah Bled
in Gorje ter Cenika posameznih storitev javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih
voda v Občini Bled

PREDLOG SKLEPA:

1. Občinski svet Občine Bled potrjuje Elaborat o oblikovanju cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občinah Bled in
Gorje.
2. Občinski svet Občine Bled potrjuje Cenik posameznih storitev
javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Bled.

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: Robert Bizjak, WTE
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1
UVOD
V Uradnem listu RS, št. 87/2012 je bila dne 16.11.2012 objavljena Uredba o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v
nadaljevanju: Uredba), ki je začela veljati 01.01.2013.
Uredba med drugim postavlja regulatorni okvir:
 za oblikovanje cen gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju: GJS) varstva okolja,
 za pripravo elaborata.
Uredba določa izjeme za tiste koncesionarje, ki kumulativno izpolnjujejo naslednja dva predloga:
 koncesijska pogodba je bila podpisana pred uveljavitvijo Pravilnika v letu 2009, torej pred
1.8.2009;
 in koncesijska pogodba vsebuje model določanja cene uporabe infrastrukture in opravljanja
storitev javne službe.
Koncesionarji, ki izvajajo GJS varstva okolja in izpolnjujejo navedena dva pogoja, Uredbe ne
uporabljajo, razen 15. člena, ki določa poročanje, pri tem pa to poročanje vsebuje tudi elaborat iz
9. člena Uredbe.
Izvajalec javne službe mora ministrstvu najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto
poslati poročilo, ki vsebuje podatke, potrebne za določitev vrednosti iz petega odstavka tega
člena, za posamezna primerjalna območja iz 9. člena te Uredbe. Med temi podatki je tudi
elaborat.
1.1
Predstavitev izvajalca javnih služb varstva okolja
Osnovni podatki o izvajalcu:
Naziv in pravna oblika: WTE Projektna družba Bled d.o.o.
Skrajšani naziv:
WTE Bled d.o.o.
Sedež:
Savska cesta 23, 4260 Bled
Matična številka:
1785966
Davčna številka:
SI 69084637
Dejavnost:
E 37.000 Ravnanje z odplakami
Vpis v sodni register:
2003
Lastniška oblika:
Družba z omejeno odgovornostjo
Število zaposlenih:
0 na dan 31.12.2014
Velikost družbe:
Mikro družba
Direktor
Robert Bizjak
WTE Projektna družba Bled d.o.o. (v nadaljevanju: Izvajalec ali Družba) je bila ustanovljena
27.02.2003 in vpisana v sodni register pod številko registrskega vložka 1/07180/00 pri
Okrožnem sodišču v Kranju pod številko sklepa Srg 2002/02026.
Družba WTE Bled d.o.o. je v 100% lasti družbe WTE Wassertechnik GmbH, Ruhrallee 185, 45136
Essen, Nemčija.
Glavni dejavnosti družbe sta:

Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav

Druge dejavnosti javne higiene
Družba je kot koncesionar z Občino Bled podpisala koncesijsko pogodbo za izgradnjo čistilne
naprave in kanalizacijskega sistema. Po končani izgradnji družba v času trajanja koncesijske
pogodbe upravlja s čistilno napravo in opravlja javno službo čiščenja in odvajanja odpadnih
voda. Glavne značilnosti koncesijske pogodbe so predstavljene v nadaljevanju. Direktor družbe
WTE Bled d.o.o. je g. Robert Bizjak, ki družbo zastopa samostojno. Družba ima še enega
direktorja, to je g. Martens Bengt Ivo, ki družbo zastopa skupno z direktorjem g. Bizjakom.
Družba nima zaposlenih.
Za potrebe izvajanja storitev skladno s koncesijsko pogodbo je podpisan dogovor z družbo Čista
dolina – SHW, komunalno podjetje d.o.o., ki je v 100% lasti družbe WTE Betriebgessellschaft
mbH, Gaensefurth 7-10, 39444 Hecklingen, Nemčija. Družba ČD – SHW, komunalno podjetje
d.o.o. opravlja javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občinah, kjer ima WTE
Wassertechnik GmbH, Ruhrallee 185, Essen, sklenjeno koncesijsko pogodbo, in sicer na področju
občin Bled, Gorje, Kranjska Gora, Laško, Šentjernej. Družba ČD – SHW, komunalno podjetje d.o.o.
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je imela na dan 31.12.2014 - 11 zaposlenih. Za opravljene storitve družba ČD – SHW, komunalno
podjetje d.o.o. izstavlja račune družbi WTE Bled d.o.o.
Izvajalec WTE Bled d.o.o. opravlja storitve gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode (19. člen Uredbe):
 odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
 in čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
 storitve, povezane z nepretočnimi greznicami,obstoječimi greznicami in malimi
komunalnimi čistilnimi napravami.
Za WTE Bled d.o.o. na podlagi dogovora kot podizvajalec opravlja storitve odvajanja in čiščenja
odpadne vode družba ČD – SHW, komunalno podjetje d.o.o.. Družba WTE Bled d.o.o. ne opravlja
drugih dejavnosti (odvajanje padavinske vode s streh, čiščenje padavinske odpadne vode s
streh) niti posebnih storitev.
1.2
Koncesijska pogodba
Občinski svet Občine Bled je sprejel odločitev, da se podeli koncesija za izgradnjo novega in
sanacijo starega kanalizacijskega omrežja, izgradnjo centralne čistilne naprave in
lokalnih čistilnih naprav ter za opravljanje gospodarske javne službe zbiranja, odvajanja
in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled, za dobo
25 let.
Osnovne določbe koncesijske pogodbe:
 Z odločbo št. 35306-1/99 z dne 08.04.2002 je Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled
(v nadaljevanju: koncedent), podelila koncesijo podjetju WTE Wassertechnik GmbH,
Essen , Nemčija(v nadaljevanju: koncesionar);
 Skladno z Aneksom št 1 k Pogodbi o koncesiji z dne 20.08.2003 obveznosti koncesionarja
po tej pogodbi opravlja odvisna družba v 100% lasti koncesionarja, to je WTE
projektna družba Bled d.o.o., Ljubljanska 7, 4260 Bled, ki lahko te obveznosti opravlja
tako dolgo, dokler je v 100% lasti koncesionarja;
 Predmet pogodbe je koncesija za:
o izgradnjo in sanacijo starega kanalizacijskega omrežja, izgradnjo centralne čistilne
naprave in lokalnih čistilnih naprav,
o opravljanje gospodarske javne službe zbiranja, odvajanja in čiščenja
komunalnih, odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled;
 koncesijska pogodba je bila podpisana 30.05.2002;
 koncesijska pogodba velja za obdobje 25 let, šteto od dneva podpisa koncesijske pogodbe
in jo lahko stranki pod pogoji, navedenimi v pogodbi, podaljšata;
 Skladno z Aneksom št. 2 k Pogodbi o koncesiji z dne 21.10.2009 sta z ustanovitvijo Občine
Gorje dne 1.1.2007 novonastali Občina Gorje in Občina Bled pravni naslednici koncesijske
pogodbe in vse določbe koncesijske pogodbe veljajo tako za Občino Bled, kot tudi za
Občino Gorje;
 Delitev obratovalnih stroškov med občinama temelji na Sklepu o ureditvi pravic in
obveznosti iz koncesijskega razmerja s podjetjem WTE Wassertechnik GmbH med občino
Bled in občino Gorje (Ur. glasilo slovenskih občin, št. 29/2012 z dne 28.9.2012)
Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je WTE GmbH Podružnica Kranjska Gora. V njenem imenu
jo uporabnikom zaračunava komunalno podjetje Infrastruktura Bled d.o.o. in jo odvede družbi
WTE GmbH Podružnica Kranjska Gora, ki jo nakaže na Občino Bled in Občino Gorje.
Podjetje Infrastruktura Bled d.o.o. te storitve po potrjeni ceni ter okoljsko dajatev zaračuna
naprej končnim uporabnikom v obeh občinah.
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2
ELABORAT
Izvajalec WTE Bled d.o.o. zaračunava opravljanje storitev javne službe Občini Bled in Občini
Gorje skladno s koncesijsko pogodbo.
Za potrebe elaborata so v nadaljevanju te točke podatki preračunani in prikazani skladno
z Uredbo.
2.1

Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za
preteklo obračunsko obdobje

Izvajalec WTE Bled d.o.o. v okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode opravlja samo naslednje storitve:
 odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin,
 čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
 odvoz grezničnih gošč.
Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev čiščenja in odvajanja odpadne vode za
preteklo obdobje. Upošteva se količina pitne vode, na katero se uporabnikom obračuna čiščenje.
Predračunska količina
2014

Občina Bled
ČN
Kanal

Občina Gorje
ČN
Kanal

v m3
Obračunska količina
2014

570.000
570.000
Občina Bled
ČN
Kanal

75.000
75.000
Občina Gorje
ČN
Kanal

v m3
556.637
556.637
59.618
59.618
Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev odvoza grezničnih gošč za preteklo
obdobje. Obračunska količina je na osnovi obračuna po dejanskih odvozih grezničnih gošč.
Predračunska količina
2014
odvoz grezničnih gošč v m3

Občina Bled

Obračunska količina
2014
odvoz grezničnih gošč v m3

Občina Bled

1.500

200

2.2

Občina Gorje
2.900
Občina Gorje
190

Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za
preteklo obračunsko obdobje
Predračunski stroški izvajanja storitev za preteklo obračunsko obdobje so razvidni iz
preglednice v nadaljevanju.
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Predračunski stroški izvajanja storitev 2014
v Eur
1.
1.1.

OMREŽNINA
Amortizacija

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Najem
Zavarovanje
Odškodnine
Odhodki financiranja

2.

BLED
ČN

GORJE
KANAL

ČN

KANAL

127.031
88.991

347.200
81.734

29.183
19.614

44.963
18.015

2.040
0
36.000

200.280
1.186
0
64.000

569
0
9.000

6.000
949
0
20.000

STROŠKI OPRAVLJANJA STORITEV

205.340

104.640

40.210

22.610

2.1.

Neposredni stroški

157.500

69.000

29.800

12.200

2.1.1.

Neposredni stroški mat. in st.

127.500

37.000

23.000

5.400

električna energija

45.000

9.000

9.000

2.500

kemikalije za delovanje ČN

14.000

2.000

monitoring

12.000

2.500

ravnanje z odpadnim blatom

37.000

7.000

alarmni sistem
pregledi in čiščenja kanal in črpališč
material

2.1.3.

700
1.000

14.000

10.000

2.000

1.000

5.500

5.000

500

200

Neposredni str. dela

26.000

28.000

6.000

6.000

str. plač in nadomestil

26.000

28.000

6.000

6.000

Drugi neposredni str.

4.000

4.000

800

800

stroški avtomobil

3.000

3.000

500

500

500

500

150

150

drugo
2.1.2.

3.000
10.000

str. Telefonov
2.2.

pot.str.
Posredni stroški

500
8.550

500
8.550

150
1.150

150
1.150

2.2.1.

Posredni str.materiala

1.200

1.200

250

250

2.2.2.

Posredni stroški amort.

2.500

2.500

550

550

2.2.3.

Posredni str. storitev

4.000

4.000

150

150

2.2.4.
2.3.

Posredni str. dela
Splošni nab.-prod. str.

850
16.870

850
10.870

200
4.480

200
4.480

2.3.1.

Spl.nab. pr. str. materiala

600

600

100

100

2.3.2.

Spl. nab. prod. str. amorti.

820

820

180

180

2.3.3.

Spl. nab. prod. str. storitev

12.000

6.000

2.700

2.700

2.3.4.
2.4.

Spl. nab. prod. str. dela
Splošni upravni str.

3.450
22.420

3.450
16.220

1.500
4.780

1.500
4.780

2.4.1.

Spl. upr. str. materiala

600

600

100

100

2.4.2.

Spl. upr. st. am.

820

820

180

180

2.4.3.

Spl. upr. str. storitev

8.500

6.300

1.800

1.800

2.4.4.
2.5.

Spl. upr. str. dela
Obresti zaradi financiranja opr.stor.

12.500

8.500

2.700

2.700

2.6.
2.7.
1.+2.
3.

Drugi poslovni odhodki
Donos
OMREŽNINA+STR.OPRAVLJ.STOR.
OKOLJSKA DAJATEV

0
0
332.371

451.840
75.000

69.393

67.573
37.000

1+2+3

SKUPAJ

332.371

526.840

69.393

104.573

Obračunski stroški izvajanja storitev za preteklo obračunsko obdobje so razvidni iz preglednice
v nadaljevanju:
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Obračunski stroški izvajanja storitev v preteklem obdobju
v Eur
1.
OMREŽNINA
1.1.
Amortizacija
1.2.
Najem
1.3.
Zavarovanje
1.4.
Odškodnine
1.5.
Odhodki financiranja
2.
STROŠKI OPRAVLJANJA STORITEV
2.1.
Neposredni stroški
2.1.1.
Neposredni stroški mat. in st.
električna energija
kemikalije za delovanje ČN
monitoring
ravnanje z odpadnim blatom
alarmni sistem
pregledi in čiščenja kanal in črpališč
material
drugo
2.1.2.
Neposredni str. dela
str. plač in nadomestil
2.1.3.
Drugi neposredni str.
stroški avtomobil
str. Telefonov
pot.str.
2.2.
Posredni stroški
2.2.1.
Posredni str.materiala
2.2.2.
Posredni stroški amort.
2.2.3.
Posredni str. storitev
2.2.4.
Posredni str. dela
2.3.
Splošni nab.-prod. str.
2.3.1.
Spl.nab. pr. str. materiala
2.3.2.
Spl. nab. prod. str. amorti.
2.3.3.
Spl. nab. prod. str. storitev
2.3.4.
Spl. nab. prod. str. dela
2.4.
Splošni upravni str.
2.4.1.
Spl. upr. str. materiala
2.4.2.
Spl. upr. st. am.
2.4.3.
Spl. upr. str. storitev
2.4.4.
Spl. upr. str. dela
2.5.
Obresti zaradi financiranja opr.stor.
2.6.
Drugi poslovni odhodki
2.7.
Donos
1.+2.
OMREŽNINA+STR.OPRAVLJ.STOR.
3.
OKOLJSKA DAJATEV
1+2+3
SKUPAJ

BLED
ČN
118.596
79.276
3.861
0
35.459
223.431
173.151
142.584
45.730
15.132
12.618
47.460

11.042
10.602
26.015
26.015
4.552
3.359
620
573
5.148
1.224
2.365
687
872
20.694
550
835
12.920
6.389
23.214
550
835
12.260
9.569
0
1.224
342.028
342.028

KANAL
348.557
85.882
197.110
2.245
0
63.320
111.971
75.035
43.508
9.178

2.965
17.000
13.744
620
26.975
26.975
4.552
3.359
620
573
5.148
1.224
2.365
687
872
15.071
550
835
7.297
6.389
16.717
550
835
6.787
8.545

460.528
72.125
532.653

GORJE
ČN
KANAL
32.433
50.572
22.490
24.365
5.416
1.078
1.796
0
0
8.865
18.996
44.922
23.335
35.356
14.171
28.600
7.830
8.958
2.049
3.261
2.817
9.372
779
1.563
2.349
3.301
1.843
139
5.676
5.261
5.676
5.261
1.080
1.080
750
750
139
139
191
191
1.198
1.198
325
325
507
507
175
175
191
191
4.295
3.493
122
122
160
160
2.523
1.721
1.490
1.490
4.073
4.473
122
122
170
170
2.589
2.789
1.192
1.392

77.355
77.355

73.908
34.912
108.820

Predračunski stroški izvajanja storitev odvoza grezničnih gošč za preteklo obračunsko obdobje
so razvidni iz preglednice v nadaljevanju:
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v Eur
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.
2.2.
2.2.1.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.5.
2.6.
2.7.
1.+2.

BLED
GORJE
Odvoz grezničnih gošč
0
0

OMREŽNINA
Amortizacija
Najem
Zavarovanje
Odškodnine
Odhodki financiranja
STROŠKI OPRAVLJANJA STORITEV
Neposredni stroški
Neposredni stroški mat. in st.
stroški goriva
drugi str. Mat. za kamion
drugi str. Storitev
Neposredni str. dela
str. plač in nadomestil
Drugi neposredni str.
amortizacija
Ravnanje z blatom
Ravnanje z blatom
Splošni nab.-prod. str.
Spl.nab. pr. str. materiala
Spl. nab. prod. str. amorti.
Spl. nab. prod. str. storitev
Spl. nab. prod. str. dela
Splošni upravni str.
Spl. upr. str. materiala
Spl. upr. st. am.
Spl. upr. str. storitev
Spl. upr. str. dela
Obresti zaradi financiranja opr.stor.
Drugi poslovni odhodki
Donos
OMREŽNINA+STR.OPRAVLJ.STOR.

38.810
23.980
13.180
11.480
1.200
500
7.500
7.500
3.300
3.300
11.000
11.000
3.070
1.500
70
1.500

75.060
46.900
26.900
23.500
2.400
1.000
14.000
14.000
6.000
6.000
20.000
20.000
6.730
3.300
130
3.300

760
0
160
50
550
0
0
0
38.810

1.430
0
320
110
1.000
0
0
0
75.060

Obračunski stroški izvajanja storitev odvoza grezničnih gošč za preteklo obračunsko obdobje so
razvidni iz preglednice v nadaljevanju:
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v Eur
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.1.1.

OMREŽNINA
Amortizacija
Najem
Zavarovanje
Odškodnine
Odhodki financiranja
STROŠKI OPRAVLJANJA STORITEV
Neposredni stroški
Neposredni stroški mat. in st.
stroški goriva
drugi str. Mat. za kamion
drugi str. Storitev
2.1.2.
Neposredni str. dela
str. plač in nadomestil
2.1.3.
Drugi neposredni str.
amortizacija
2.2.
Ravnanje z blatom
2.2.1.
Ravnanje z blatom
2.3.
Splošni nab.-prod. str.
2.3.1.
Spl.nab. pr. str. materiala
2.3.2.
Spl. nab. prod. str. amorti.
2.3.3.
Spl. nab. prod. str. storitev
2.3.4.
Spl. nab. prod. str. dela
2.4.
Splošni upravni str.
2.4.1.
Spl. upr. str. materiala
2.4.2.
Spl. upr. st. am.
2.4.3.
Spl. upr. str. storitev
2.4.4.
Spl. upr. str. dela
2.5.
Obresti zaradi financiranja opr.stor.
2.6.
Drugi poslovni odhodki
2.7.
Donos
1.+2.
OMREŽNINA+STR.OPRAVLJ.STOR.
Opomba: Obračun po dejanskih odvozih grezničnih gošč.

BLED
GORJE
Odvoz grezničnih gošč
0
0

5.760
4.800
3.300
2.400
800
100
1.000
1.000
500
500
500
500
210
100
10
100

5.020
4.080
2.580
1.800
700
80
1.000
1.000
500
500
500
500
190
80
10
100

250
0
100
50
100
0
0
0
5.760

250
0
100
50
100
0
0
0
5.020

2.3

Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene
storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje
Predračunska cena storitev javne službe je razvidna iz tabele v nadaljevanju:
v Eur / m3
1.
Omrežnina (FC)
2.
Stroški opravljanja storitev (VC)
1+2
Obračunska cena brez okoljske dajat.
3.
Okoljska dajatev
1+2+3 Obračunska cena + okolj.dajat.
4.
- Subvencija
1+2+3-4 Obračunska cena+okolj.daj.-subv.
1+2-4

Obračunska cena brez okolj.daj. in
brez subv.

BLED
ČN
KANAL Skupaj
0,22
0,61
0,83
0,36
0,18
0,55
0,59
0,80
1,38
0,13
0,13
0,59
0,93
1,51
-0,35
-0,35
0,59
0,57
1,16
0,59

0,44

1,03

1,12

GORJE
KANAL
0,73
0,36
1,09
0,60
1,69
-0,10
1,59

Skupaj
1,20
1,01
2,21
0,60
2,81
-0,10
2,71

Obračunska
cena
0,87
0,59
1,46
0,18
1,64
-0,33
1,31

1,12

0,99

2,11

1,13

ČN
0,47
0,65
1,12
1,12

Obračunska cena storitev javne službe v preteklem obdobju je razvidna iz tabele v nadaljevanju:
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BLED
3

v Eur / m
1.
Omrežnina (FC)
2.
Stroški opravljanja storitev (VC)
1+2
Obračunska cena brez okoljske dajat.
3.
Okoljska dajatev
1+2+3
Obračunska cena + okolj.dajat.
4.
- Subvencija
1+2+3-4 Obračunska cena+okolj.daj.-subv.

1+2-4

GORJE

ČN
KANAL
Skupaj
0,21
0,61
0,82
0,39
0,20
0,59
0,60
0,81
1,41
0,13
0,13
0,60
0,94
1,54
-0,35
-0,35
0,60
0,59
1,19

Obračunska cena brez okolj.daj. in
brez subv.

0,60

0,46

1,06

ČN
0,47
0,66
1,13

Obračunska

1,13

KANAL
0,74
0,34
1,08
0,51
1,59
-0,08
1,51

Skupaj
1,21
1,00
2,21
0,51
2,72
-0,08
2,64

1,13

1,00

2,13

1,13

cena

0,86
0,63
1,50
0,17
1,67
-0,32
1,35

1,18

Treba je opozoriti, da so podatki v tabeli za FC in VC prikazani skladno z Uredbo in se razlikujejo
od razdelitve na fiksni del in variabilni del nadomestila po koncesijski pogodbi.
Fiksni del nadomestila po koncesijski pogodbi se nanaša na nadomestilo koncesionarju za
vložena sredstva ter fiksni del obratovalnih stroškov. Poleg tega je najemnina upoštevana
posebej. Po Uredbi pa je najemnina zajeta v okviru omrežnine, fiksni del obratovalnih stroškov
pa je zajet kot variabilni del.
V preteklem obdobju, celotna mreža (kanal) še nima uporabnega dovoljenja, zato so zaračunani
nižji FC kot v koncesijski pogodbi in znaša obračunska cena brez okoljske dajatve in brez
subvencije za obe občini 1,18 Eur/m3, kar je nižje od cene po koncesijski pogodbi v višini 1,32
Eur/m3. Predračunska cena v višini 1,13 Eur/m3 je bila izračunana na podlagi ocenjene porabe
vode, ki pa je zaradi večjega števila priklopov na kanalizacijski sistem drugačna od ocenjene.
Navedena cena 1,32 predstavlja potrjeno ceno s strani obeh občin in ne vsebuje subvencije.
Infrastruktura Bled d.o.o. v imenu obeh občin opravljene storitve po tej ceni zaračunava naprej
uporabnikom. Poleg tega jim na isti položnici zaračuna še okoljsko dajatev, ki smo jo tudi
prikazali v zgornji tabeli.
Predračunska cena storitev javne službe odvoza grezničnih gošč v preteklem obdobju je
razvidna iz tabele v nadaljevanju:
BLED
Količine v m 3

GORJE
1.500

2.900

0

0

Stroški
1.

Omrežnina

2.

Stroški opravljanja storitev

38.810

75.060

1+2

Stroški izvajanja stor. (z omrežnino)

38.810

75.060

3.

Okoljska dajatev

0

0

1+2+3

Skupaj stroški izvajanja stor. z omrežnino in okolj.dajatvijo

38.810

75.060

4.

Subvencija

1+2+3-4

Stroški brez subvencije

0
38.810

75.060

0

0

Cene
Omrežnina v Eur/mesec
1.

Omrežnina v Eur/m3

0,00

0,00

2.

Stroški opravljanja storitev v Eur/m3

25,87

25,88

1+2

Cena izvaj storitev (z omrež.) v Eur/m3

25,87

25,88

3.

Okoljska dajatev

1+2+3

Cena stor. (z omrež.+okolj.daj.) v Eur/m3

4.

Subvencija v Eur/m3

0,00

0,00

1+2+3-4

Cena brez subvencije

25,87

25,88

0,00

0,00

25,87

25,88

Obračunska cena storitev javne službe odvoza grezničnih gošč v preteklem obdobju je razvidna
iz tabele v nadaljevanju:
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Količine v m 3

200

190

Stroški
1.

Omrežnina

0

0

2.

Stroški opravljanja storitev

5.760

5.020

1+2

Stroški izvajanja stor. (z omrežnino)

5.760

5.020

3.

Okoljska dajatev

1+2+3

Skupaj stroški izvajanja stor. z omrežnino in okolj.dajatvijo

4.

Subvencija

1+2+3-4

Stroški brez subvencije

0

0

5.760

5.020

5.760

5.020

0

Cene
Omrežnina v Eur/mesec

0

0

0,00

0,00

Stroški opravljanja storitev v Eur/m3

28,80

26,42

1+2

Cena izvaj storitev (z omrež.) v Eur/m3

28,80

26,42

3.

Okoljska dajatev

0,00

0,00

1+2+3

Cena stor. (z omrež.+okolj.daj.) v Eur/m3

28,80

26,42

4.

Subvencija v Eur/m3

0,00

0,00

1+2+3-4

Cena brez subvencije

28,80

26,42

1.

Omrežnina v Eur/m3

2.

Opomba: Obračun po dejanskih odvozih grezničnih gošč, izračun za potrebe Uredbe.
2.4

Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena,
z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih
Ministrstvo za kmetijsko in okolje je dne 18.4.2014 objavilo seznam primerljivih območij in cen
storitev na teh primerljivih območjih, vendar pa ti podatki za vsebinsko smiselno primerjavo
niso primerni. Povprečne cene so izračunane na podlagi poročanja cen storitev lokalnih
gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki so jih izvajalci poročali v sistem IJSVO za leto 2012.
Prav tako zaradi pomanjkljive kvalitete poročanja izvajalcev in občin niso bile zajete vse občine.
Glede opredelitve primerljivih območij in izračuna povprečnih cen tudi skupnost občin Slovenije
meni, da objavljen seznam Ministrstva za kmetijstvo in okolje ne ustreza dejanskemu stanju in
zato občinam ne bo zagotavljal korektne podlage za presojo upravičenih stroškov. Njihovo
mnenje je, da ne gre le za problem pomanjkljive kvalitete poročanja izvajalcev in občin, temveč
za posledice metodološko neustreznega preračuna cen, določenega z Uredbo MEDO za potrebe
primerjave cen.
Glede na navedeno je primerjava cen iz elaborata z cenami iz seznama primerljivih območij in
cen storitev na teh območjih neprimerna in ni smiselna.
2.5

Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s
potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih
Primerjave glede na pojasnila v točki 2.4 ne navajamo.
2.6

Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se
oblikuje cena, s primerljivimi območji
Primerjave glede na pojasnila v točki 2.4 ne navajamo.
2.7

Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za
katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov
Izvajalec WTE Bled posluje v dejavnosti E 37 Ravnanje z odplakami. Primerjava kazalnikov
izvajalca in dejavnosti je razvidna iz tabele v nadaljevanju:
vse enote

Izvajalec Dejavnost
Indeks
Kazalnik
Opis
WTE Bled
E 37
izvaj/dejav
Pospešena pokritost kratk.obveznosti
denar + kratk.terjatve / kratk.obv.
1,32
1,96
0,67
Gospodarnost poslovanja
poslovni prih. / poslovni odh.
1,13
1,05
1,08
Povprečna mesečna plača/zaposlenca v Eur*
0,00 1.485,00
0,00
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* Opomba: Izvajalec WTE Bled nima zaposlenih.
Iz tabele izhaja, da ima izvajalec WTE Bled kazalnike gospodarnosti poslovanja primerljive s
kazalnik na nivoju dejavnosti E 37.
2.8

Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje
obračunsko obdobje
Predračunska količina opravljenih storitev za prihodnje obdobje od 01.01.2015 – 31.12.2015 je
razvidna iz tabele v nadaljevanju:
Predračunska količina
Občina Bled
Občina Gorje
1.1.2015- 31.12.2015
ČN
Kanal
ČN
Kanal
3
vm
560.000
560.000
60.000
60.000
Predračunska količina opravljenih storitev odvoza grezničnih gošč za prihodnje obdobje od
01.1.2015 – 31.12.2015 je razvidna iz tabele v nadaljevanju:

Predračunska količina
2015
greznične gošče

Občina Bled
53.000

2.9

Občina Gorje
59.000

Predračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje
obračunsko obdobje
Predračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko
obdobje od 01.01.2015 – 31.12.2015 so razvidni iz preglednice v nadaljevanju.
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Predračunski stroški izvajanja storitev 2015
v Eur
1.
OMREŽNINA
1.1.
Amortizacija
1.2.
Najem
1.3.
Zavarovanje
1.4.
Odškodnine
1.5.
Odhodki financiranja
2.
STROŠKI OPRAVLJANJA STORITEV
2.1.
Neposredni stroški
2.1.1.
Neposredni stroški mat. in st.
električna energija
kemikalije za delovanje ČN
monitoring
ravnanje z odpadnim blatom
alarmni sistem
pregledi in čiščenja kanal in črpališč
material
drugo
2.1.2.
Neposredni str. dela
str. plač in nadomestil
2.1.3.
Drugi neposredni str.
stroški avtomobil
str. Telefonov
pot.str.
2.2.
Posredni stroški
2.2.1.
Posredni str.materiala
2.2.2.
Posredni stroški amort.
2.2.3.
Posredni str. storitev
2.2.4.
Posredni str. dela
2.3.
Splošni nab.-prod. str.
2.3.1.
Spl.nab. pr. str. materiala
2.3.2.
Spl. nab. prod. str. amorti.
2.3.3.
Spl. nab. prod. str. storitev
2.3.4.
Spl. nab. prod. str. dela
2.4.
Splošni upravni str.
2.4.1.
Spl. upr. str. materiala
2.4.2.
Spl. upr. st. am.
2.4.3.
Spl. upr. str. storitev
2.4.4.
Spl. upr. str. dela
2.5.
Obresti zaradi financiranja opr.stor.
2.6.
Drugi poslovni odhodki
2.7.
Donos
1.+2.
OMREŽNINA+STR.OPRAVLJ.STOR.
3.
OKOLJSKA DAJATEV
1+2+3
SKUPAJ

BLED
ČN
118.537
79.276
3.861
0
35.400
215.130
169.950
138.800
46.000
15.000
12.800
45.000

10.000
10.000
27.000
27.000
4.150
3.000
600
550
5.000
1.200
2.300
650
850
17.200
500
800
12.500
3.400
22.980
550
830
12.000
9.600
0
0
333.667
333.667

KANAL
351.127
85.882
200.000
2.245
0
63.000
104.430
67.750
36.600
9.200

2.900
12.000
12.000
500
27.000
27.000
4.150
3.000
600
550
5.000
1.200
2.300
650
850
15.000
500
800
7.300
6.400
16.680
550
830
6.700
8.600

455.557
73.000
528.557

GORJE
ČN
KANAL
32.368
50.161
22.490
24.365
6.000
1.078
1.796
0
0
8.800
18.000
44.830
23.730
35.430
14.630
28.700
8.100
9.000
2.000
3.300
2.900
9.000
800
1.600
2.500
3.500
2.000
200
5.700
5.500
5.700
5.500
1.030
1.030
750
750
100
100
180
180
1.160
1.160
300
300
500
500
170
170
190
190
4.250
3.550
100
100
150
150
2.500
1.800
1.500
1.500
3.990
4.390
120
120
170
170
2.500
2.700
1.200
1.400

77.198
77.198

73.891
35.000
108.891

Sprememba predračunskih količin za prihodnje obračunsko obdobje ima minimalen vpliv le na
zaračunavanje variabilnega dela obratovalnih stroškov. Ker pa je razlika med obračunsko
količino za preteklo obdobje in predračunsko količino za prihodnje obdobje zelo majhna, je vpliv
na predračunske stroške za prihodnje obdobje zanemarljiv.
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Predračunski stroški odvoza grezničnih gošč 2015
BLED
GORJE
v Eur
Odvoz grezničnih gošč
1.
OMREŽNINA
0
0
1.1.
Amortizacija
1.2.
Najem
1.3.
Zavarovanje
1.4.
Odškodnine
1.5.
Odhodki financiranja
2.
STROŠKI OPRAVLJANJA STORITEV
14.206
22.771
2.1.
Neposredni stroški
8.490
15.281
2.1.1.
Neposredni stroški mat. in st.
2.552
4.594
stroški goriva
1.042
1.875
drugi str. Mat. za kamion
1.250
2.250
drugi str. Storitev
260
469
2.1.2.
Neposredni str. dela
4.896
8.813
str. plač in nadomestil
4.896
8.813
2.1.3.
Drugi neposredni str.
1.042
1.875
amortizacija
1.042
1.875
2.2.
Ravnanje z blatom
4.500
5.300
2.2.1.
Ravnanje z blatom
4.500
5.300
2.3.
Splošni nab.-prod. str.
608
1.095
2.3.1.
Spl.nab. pr. str. materiala
608
1.095
2.3.2.
Spl. nab. prod. str. amorti.
2.3.3.
Spl. nab. prod. str. storitev
2.3.4.
Spl. nab. prod. str. dela
2.4.
Splošni upravni str.
608
1.095
2.4.1.
Spl. upr. str. materiala
608
1.095
2.4.2.
Spl. upr. st. am.
2.4.3.
Spl. upr. str. storitev
2.4.4.
Spl. upr. str. dela
2.5.
Obresti zaradi financiranja opr.stor.
0
0
2.6.
Drugi poslovni odhodki
0
0
2.7.
Donos
0
0
3.
SKUPAJ STROŠKI OPRAVLJANJA STORITEV
14.206
22.771
4.
Količine v m3
53.000
59.000
5.
Cena izvajanja storitev /m3 pitne vode
0,2680
0,3860
Predračunska cena odvoza grezničnih gošč in ravnanja z blatom iz greznic ali MKČN je
izračunana v skladu z Uredbo.
2.10

Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne
javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje
Obseg infrastrukture za preteklo obdobje od 1.1.2014 – 31.12.20104 je razviden iz tabele:
v Eur
Lastna infrastruktura
Občinska infrastruktura
Skupaj

ČN
2.476.319
2.476.319

BLED
KANAL
2.019.900
3.612.129
5.632.029

Skupaj
4.496.219
3.612.129
8.108.348

ČN
702.524
702.524

GORJE
KANAL
1.332.283
137.715
1.469.998

Skupaj
2.034.807
137.715
2.172.522

Obseg infrastrukture za prihodnje obdobje od 1.1.2015 – 31.12.2015 je razviden iz tabele:
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Obseg infrastrukture za prihodnje obdobje 2015

v Eur
Lastna infrastruktura
Občinska infrastruktura
Skupaj

ČN
2.406.234
2.406.234

BLED
KANAL
1.962.010
3.809.753
5.771.763

Skupaj
4.368.244
3.809.753
8.177.997

ČN
682.642
682.642

GORJE
KANAL
1.293.427
137.715
1.431.142

Skupaj
1.976.068
130.945
2.107.013

2.11

Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom te uredbe za preteklo
in prihodnje obračunsko obdobje
Izvajalec WTE Bled ne opravlja posebnih storitev in druge tržne dejavnosti in jih tudi v
prihodnje ne namerava opravljati.
2.12

Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in
prihodnje obračunsko obdobje
Izvajalec WTE Bled ne opravlja posebnih storitev in druge tržne dejavnosti in jih tudi v
prihodnje ne namerava opravljati.
2.13

Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje
obračunsko obdobje
Donos družbe WTE Bled za preteklo obdobje znaša 1.224,00 Eur, kar pomeni, da je donos na
vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za obe občini praktično enak 0,0%.
Tudi v prihodnje se ne pričakuje bistveno višjega donosa.
2.14

Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in
prihodnje obračunsko obdobje
Izvajalec WTE Bled nima zaposlenih.
Glede na to, da je družba ČD – SHW komunalno podjetje d.o.o. podizvajalec, ki dejansko opravlja
storitve za koncesionarja WTE Bled in za ostale občine, so vsi zaposleni na tej družbi.
Sorazmerni delež povprečnega števila zaposlenih na ČD – SHW, ki odpade na posamezno občino,
je razviden iz spodnje tabele:
BLED
GORJE
Ostale Skupaj
ČN
KANAL Skupaj
ČN
KANAL Skupaj občine ČD-SHW
Preteklo obdobje
2,00
0,50
2,50
0,80
0,25
1,05
7,45 11,00
Prihodnje obdobje
2,00
0,50
2,50
0,80
0,25
1,05
7,45 11,00
Tudi v prihodnjem obdobju se pričakuje, da bo poslovanje potekalo na enak način in WTE Bled
ne bo imel zaposlenih.
2.15

Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu,
ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture
Najemnina se nanaša na kanalizacijo v lasti občine, ki jo le-ta zaračuna izvajalcu kot sledi:
v Eur
Preteklo obdobje
Prihodnje obdobje

ČN
0
0

BLED
KANAL
197.110
200.000

Skupaj
197.110
200.000

GORJE
ČN
KANAL Skupaj
0
5.416
5.416
0
6.000
5.416

Skupaj
202.526
205.416

Na uporabnike javne infrastrukture se najemnina ne prenese, saj najemnina predstavlja
subvencijo s strani občine.
2.16

Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne
službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za
izvajanje posebnih storitev
Javna infrastruktura se v obeh občinah v celoti uporablja za izvajanje navedenih storitev:
 odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
 in čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
 storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi
komunalnimi čistilnimi napravami,
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saj izvajalec WTE Bled ne izvaja posebnih storitev.
Pri projektiranju kanalizacijskega sistema so bile upoštevane naslednje tehnološke
karakteristike:
 predvidenih je bilo 850.000 m3 porabljene pitne vode, katera naj bi bila kanalizirana na
čistilno napravo,
 povečanje za 25% na račun tujih voda
 povečanje 15% za bodoče gradnje.
Ob upoštevanju navedenih predpostavk ter dejanskih količin je stopnja izkoriščenosti javne
infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, 64% ter velja za obe občini: Občino Bled
in Občino Gorje ter skupno za kanalski sistem ter čistilno napravo. Izračun je razviden iz tabele v
nadaljevanju:
3

vm
Porabljena voda
+25% tuje vode
+15% za bodoče gradnje
Skupaj

Kapacitete
850.000
212.500
127.500
1.190.000

Dej.porab.
Stop.izkorišč.
voda
(%)
616.255
154.064
92.438
862.757
73%

2.17

Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje
obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali
omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje
Predračunske cene za prihodnje obdobje od 01.01.2015 – 30.09.2015 so razvidne iz tabele:
BLED
3

v Eur / m
1.
Omrežnina (FC)
2.
Stroški opravljanja storitev (VC)
1+2
Obračunska cena brez okoljske dajat.
3.
Okoljska dajatev
1+2+3
Obračunska cena + okolj.dajat.
4.
- Subvencija
1+2+3-4 Obračunska cena+okolj.daj.-subv.

1+2-4

Obračunska cena brez okolj.daj. in
brez subv.

GORJE

ČN
KANAL
Skupaj
0,21
0,63
0,84
0,38
0,19
0,57
0,60
0,81
1,41
0,13
0,13
0,60
0,94
1,54
-0,36
-0,36
0,60
0,59
1,18

0,60

0,46

1,05

ČN
0,54
0,75
1,29

Obračunska

1,29

KANAL
0,84
0,40
1,23
0,58
1,81
-0,10
1,71

Skupaj
1,38
1,14
2,52
0,58
3,10
-0,10
3,00

1,29

1,13

2,42

1,29

cena

0,89
0,63
1,52
0,17
1,69
-0,33
1,36

1,18

Predračunske cene storitev javne službe odvoza grezničnih gošč za prihodnje obdobje od
01.01.2015 – 31.12.2015 so razvidne iz tabele:
Cene na m3

BLED

GORJE

Omrežnina v Eur/mesec

0,0000

0,0000

1.

Omrežnina v Eur/m3

0,0000

0,0000

2.

Stroški opravljanja storitev v Eur/m 3

0,2680

0,3860

0,2680

0,3860

0,0000

0,0000

1+2

Cena izvaj storitev (z omrež.) v Eur/m

3.

Okoljska dajatev

3

3

1+2+3

Cena stor. (z omrež.+okolj.daj.) v Eur/m

0,2680

0,3860

4.

Subvencija v Eur/m3

0,0000

0,0000

1+2+3-4

Cena brez subvencije

0,2680

0,3860

2.18

Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po
občinah
Prihodki se razporejajo po ključu, ki je bil dogovorjen med občinama za leto 2011/2012: Bled
81,94%, Gorje 18,06%.
Prihodki EBRD se razporejajo po ključu delitve nadomestila koncesionarju za vložena sredstva:
Bled 77,90%, Gorje 22,10%.
Amortizacija čistilne naprave (ČN) in kanala se razporeja na osnovi ključa, ki je bil dogovorjen
med občinama za delitev nadomestila koncesionarju za vložena sredstva: Bled 77,90%, Gorje
22,10%.
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Neposredni stroški ČN in kanala se razporejajo na osnovi lokacije nastanka stroška, saj se vodi
stroškovno knjigovodstvo po stroškovnih nosilcih. Skupni stroški obratovanja se delijo po ključu
med občinama : Bled 81,75 %, Gorje 18,25 %.
Posredni stroški se delijo s številom projektov, na katere se ti stroški nanašajo.
Splošni nabavni in prodajni stroški se delijo s številom projektov, na katere se ti stroški
nanašajo. Del teh stroškov pa se glede na projekte tudi vodi ločeno po stroškovnih mestih.
2.19

Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35
Drugih razkritij na podlagi SRS 35 ni.

2.20

Cenik storitev obveznih gospodarskih javnih služb v občini Bled
Cenik – priloga 1
Priloga 1

Cenik posameznih storitev javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Bled

Zap. št. Storitev

1.

2.
3.
4.

Enota mere

Storitev prevzema vsebine in ravnanja z
vsebino iz nepretočnih greznic, obstoječih
m3 / pitne vode
greznic in malih komunalnih čistilnih
naprav
greznice in prevzem gošče na
čistilno napravo
(obvezna javna gospodarska služba)
Izredni odvoz grezničnih gošč
odvoz
Odvajanje odpadnih in padavinskih voda m3
Čiščenje odpadnih voda
m3

Cenik s potrjenimi cenami se objavi na spletnih straneh izvajalca.

153

Cena v EUR DDV
brez DDV
9,50%

Cena v EUR
z DDV

0,2680

0,0254

0,2934

173,00
0,6039
0,7161

16,44
0,0573
0,0680

189,44
0,6612
0,7841

OBRAZLOŽITEV:
Izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode kot obvezno
lokalno gospodarsko javno službo varstva okolja opredeljuje Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS št.
39/2006,70/2008,108/2009, 48/2012, 57/2012 in 92/2013), Uredba o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št.
87/2012 in 109/12), Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode
(Ur. l. RS, št. 88/2011, 8/2012 in 108/2013) , Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Bled
(Uradno glasilo slovenskih občin 1/2013, 42/2013) in 8. ter 9. člen Odloka – koncesijskega akta
za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav in izvajanje
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v
Občini Bled (Uradni list RS, št. 41/01,32/04).
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Ur.l. RS 87/12 – 16.11.2012, 109/12 - 31.12.2012) je začela veljati 1.1.2013 in
postavlja regulatorni okvir za oblikovanje cen gospodarskih javnih služb varstva okolja in
pripravo elaborata.
Uredba določa izjeme za tiste koncesionarje, ki kumulativno izpolnjujejo naslednja dva pogoja:
koncesijska pogodba je bila podpisana pred uveljavitvijo Pravilnika v letu 2009 in koncesijska
pogodba vsebuje model določanja cene uporabe infrastrukture in opravljanja storitev javne
službe. Koncesionar WTE Projektna družba Bled d.o.o. izpolnjujemo navedena pogoja, zato
Uredbe ne uporabljamo, razen 15. člena, ki določa poročanje, pri tem pa to poročanje vsebuje
tudi elaborat iz 9. člena Uredbe.
Cene za opravljanje storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Bled so bile
opredeljene s koncesijsko pogodbo v višini 1,32 €/m3 in v priloženem ceniku niso spremenjene.
Uskladitev teh cen z upoštevanjem Uredbe nameravamo izdelati do naslednjega elaborata.
WTE Projektna družba Bled d.o.o. je izvajalec obvezne lokalne gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Bled in je v skladu z
Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja dolžan tudi najmanj enkrat na tri leta odpeljati blato in komunalno odpadno vodo
iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju »MKČN«) na čistilno napravo. V
skladu s spremembami zaradi Uredbe je predstavljena cena za opravljanje storitev ravnanja in
odvoza grezničnih gošč iz greznic in MČN, in sicer v priloženem Elaboratu o oblikovanju cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za občino Bled in Gorje, na
strani 17. Takoj po potrditvi Elaborata s cenikom bomo začeli z zaračunavanjem te storitve
občanom in hkrati s sistematičnim odvozom grezničnih gošč iz greznic in MČN.
Primerjava cene storitev prevzema vsebina in ravnanja z vsebino iz nepretočnih greznic,
obstoječih greznic in malih čistilnih naprav
Občina
Tržič
Kranjska Gora
Jesenice
Žirovnica
Radovljica
Domžale,Mengeš, Trzin

Grosuplje

Trenutno veljavna cena
na m/3 pitne vode brez DDV
0,5327
0,3878
0,5827
0,2353
0,3391
0,3980
0,2751

Ministrstvu mora izvajalec javne služba najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto
poslati poročilo, katerega sestavni del je priloženi Elaborat.
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V prilogi vam v potrditev pošiljamo Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja in Cenik posameznih storitev javne službe odvajanja in
čiščenja odpadnih voda v Občini Bled.
Obrazložitev storitev prevzema vsebine in ravnanja z vsebino iz nepretočnih greznic,
obstoječih greznic in malih čistilnih naprav v občini Bled
Praznjenje greznic in MKČN se izvaja od 1. aprila do 30. septembra. V primeru višje sile ali
neugodnih vremenskih razmer (nizkih temperatur, večje količine snega) se lahko časovni termin
tudi spremeni.
Uporabniki stanovanjskih stavb bodo predhodno pisno obveščeni o nameri prevzema blata
oziroma komunalne odpadne vode. Obvestilo jim bo poslano priporočeno s povratnico.
Izčrpane greznične gošče se bodo predelale na čistilni napravi občine Bled. Po odstranitvi
mehanskih nečistoč se bodo gošče očistile po postopku čiščenja odpadne vode v očiščeno
odpadno vodo in dehidriran mulj.
Praznjenje greznic (prevzem blata) in čiščenje grezničnih muljev na ČN enkrat na tri leta se
uporabnikom ne zaračuna, ker bo ta storitev že obračunana pri mesečnih obračunih komunalnih
storitev. V primeru, da se pojavi potreba po praznjenju greznice in MKČN pogosteje kot na tri
leta, so uporabniki dolžni o tem obvestiti izvajalca javne službe in naročiti praznjenje greznice. V
tem primeru se storitev zaračuna po veljavnem ceniku, ki je objavljen na spletni strani
http://wte.si.
Poudarjamo, da lahko praznjenje greznic in prevzem blata iz MKČN na območju občine Bled
izvaja izključno samo izvajalec javne službe WTE Projektna družba Bled d.o.o. oz. ČD – SHW
d.o.o. in od njega pooblaščeni izvajalci storitev odvoza grezničnih gošč in blata iz MKČN.
Nepooblaščenim izvajalcem ni dovoljeno praznjenje greznic in prevzemanje blata iz MKČN. V
primeru ugotovljenih kršitev bomo uporabnika greznice in MKČN ter izvajalca dolžni prijaviti
pristojnemu inšpektorju.
Odvoz in razsip grezničnih gošč v okolje (njive, travniki, potoki) ni dovoljen. Tudi te kršitelje
bomo prijavili pristojnemu inšpektorju. Izjema so kmetijska gospodarstva, ki imajo s strani
izvajalca javne službe izdano soglasje k oprostitvi plačila praznjenja grezničnih gošč oz. blata iz
MKČN za kmetijska gospodarstva. Za dodatne informacije o eventuelni oprostitvi obveznosti
odvoza grezničnih gošč in čiščenja le teh na ČN (za kmetijska gospodarstva na osnovi Uredbe o
obdelavi biološka razgradljivih odpadkov (Ur.l. RS, št. 62/2008) in Uredbo o odvajanju in
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 89/2011 in 8/2012)) se
uporabniki obrnejo na izvajalca javne službe.
Direktor: Robert Bizjak
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14) Seznanitev z Letnim poročilom o delovanju MIR Bled, Bohinj in Železniki ter Policijske
postaje Bled za leto 2014

PREDLOG SKLEPOV: 1. Občinski svet Občine Bled se seznanja z Letnim poročilom o
delovanju MIR Bled, Bohinj in Železniki ter Oceno izvajanja
občinskega programa varnosti za leto 2014.
2. Občinski svet Občine Bled se seznanja z Letnim poročilom o
delovanju Policijske postaje Bled za leto 2014
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:

vodja MIR Primož Lah, komandir PP Bled Robert
Mencin
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POROČILO O DELU MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA
OBČIN BLED, BOHINJ IN ŽELEZNIKI V LETU 2014
1. SPLOŠNO
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Bled, Bohinj in Železniki (v nadaljevanju MIR) je bil
ustanovljen decembra 2014 na podlagi Odloka o ustanovitvi skupnega medobčinskega
inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki (Uradni list RS, št. 112/2013).
Sporazum o medsebojnih razmerjih pri ustanovitvi skupnega medobčinskega inšpektorata in
redarstva kot organa skupne občinske uprave določa, da je MIR dolžan občinam
ustanoviteljicam poročati o svojem delu. V ta namen vodja MIR pripravi letno poročilo za
preteklo leto in ga do 28. 2. posreduje županom ustanoviteljic. S poročilom se mora seznaniti
tudi občinski svet ustanoviteljic skupnega organa.
MIR je začel delovati s 01.02.2014. 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. Izvedene so bile aktivnosti za implementacijo
odloka o ustanovitvi skupnega organa in sporazuma o medsebojnih razmerjih - izdelani so bili
finančni in kadrovski načrti, spremenjen akt o sistemizaciji delovnih mest ter vzpostavljeni
pogoji za vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih v Občini Železniki.
Letno poročilo o delu MIR za leto 2014 je pripravljeno na podlagi zgoraj navedenih aktov in
zajema vsebinske sklope o delu inšpektorata, redarstva, zaščite in reševanja ter finančno
poročilo.
Ključni cilji MIR za leto 2014, opredeljeni v letnem načrtu dela, so bili razširitev področij
nadzora, dvig nivoja preventivne dejavnosti 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 2014 glede na leto prej, razširila področje nadzora na odpadke in čiščenje in
čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda.
V letu 2014 je bilo, glede na leto prej, več pozornosti namenjene preventivni dejavnosti. Dnevno
se je izvajal nadzor nad ravnanjem udeležencev v cestnem prometu 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 izjemno aktivno sodelovanje s Policijsko postajo Bled.
Samostojno in z mešanimi policijsko-redarskimi patruljami (s PP Bled in PP Škofja Loka) 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.
V MIR je bilo od 01.01.2014 do 31.01.2014 sistemiziranih 9 delovnih mest in sicer 2 uradniški
delovni mesti na položaju, 6 uradniških delovnih mest in 1 strokovno tehnično delovno mesto. S
pričetkom delovanja skupnega organa treh občin je bilo eno uradniško delovno mesto ukinjeno.
V okviru izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja je en redar opravil osnovno strokovno
usposabljanje in preizkus znanja, dva redarja pa sta opravila obdobno usposabljanje. Vsi
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zaposleni so se udeležili usposabljanj iz predpisov, ki so se spremenili v letu 2014 in so bili
izvedeni pri zunanjih izvajalcih oziroma interno.
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
predpisov. 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 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 90 upravnih postopkov, od tega 45 na Bledu, 20 v Bohinju in 25 v
Železnikih. 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 2014 je bilo težišče aktivnosti na nadzoru spoštovanja Zakona o spodbujanju razvoja
turizma (37 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. V splošnem je mogoče ugotoviti, da je stanje glede na leto 2013 boljše, kar gre v veliki
meri pripisati okrepljeni preventivni dejavnosti.
Na področju nadzora občinskih cest (11 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 ter zaradi posegov v varovalni pas občinskih cest.
Zaradi nepravilnega shranjevanja plovil na obali Bohinjskega jezera je bilo v januarju 2014
odstranjenih 12 plovil. V novembru 2014 je bilo uvedenih uvedenih 22 postopkov; večina
lastnikov plovil je odstranila v določenem roku.
Ostali postopki so vezani na področje ravnanja z odpadki (11 postopkov), kanalizacijo (20
postopkov) in pokopališko dejavnost (1 postopek). MIR je drugim inšpektoratom odstopil 3
inšpekcijske zadeve.

Področje
Turistična taksa
Občinske ceste
Plovbni režim
Odpadki
Kanalizacija
Drugo
SKUPAJ

Področja inšpekcijskih nadzorov v letu 2014
Občina
Občina
Občina
Bled
Bohinj
Železniki
17
8
12
7
2
2
0
9
8
1
2
12
8
1
1
45
20
25

skupaj

3. REDARSTVO
Na podlagi 3. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06) 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
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37
11
9
11
20
2
90

varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah ter varujejo javno
premoženje, naravno in kulturno dediščino.
Občinsko redarstvo je v letu 2014 evidentiralo 11723 kršitev oziroma 3,89% več kot leta 2013;
8861 (8396 v letu 2013) prekrškov je bilo zaznano s strani pooblaščene uradne osebe, 2862
(2888 v letu 2013) pa s tehničnimi sredstvi.
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 8537
prekrškov, kar je 6% več glede na leto 2013. Pri tem so redarji največ pozornosti namenili
nadzoru plačevanja parkirnine (evidentirali 3234 kršitev) ter tistim nepravilno parkiranim
vozilom, ki so ovirala in ogrožala ostale udeležence v cestnem prometu ali povzročala škodo v
naravnem okolju.
V obdobju 2014 je občinsko redarstvo na območju Občine Bled izvedlo 17 dni meritev hitrosti s
samodejno merilno napravo. Evidentiranih je bilo 2862 kršitev. V večini primerov gre za
prekoračitve hitrosti nad 5 km/h do vključno 10 km/h (42,91% oziroma 1228 prekrškov). Delež
prekoračitev hitrosti do vključno 5 km/h je 39,95% (1121 prekrškov), nad 10 do vključno 20
km/h je 16,25% (465 prekrškov), nad 20 km/h do vključno 30 km/h je 1,5% (43 prekrškov) nad
30 km/h pa 0,1% (3 prekrški).
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 vrši policija
(in varnostna služba na Bledu).
S področja javnega reda in miru je bilo v letu 2014 zaznanih 223 kršitev (+13,77% glede na leto
2013); večinoma je šlo za prepovedano kampiranje na javnem kraju ali zasebnem prostoru brez
soglasja lastnika ali posestnika. 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
omenjenih področjih je med občani in turisti največ nezadovoljstva in občutka ogroženosti. Zato
bomo na podlagi izkušenj iz preteklega leta okrepili sodelovanje s policijo pri izvajanju nadzorov
s ciljem preprečevanja teh prekrškov.
Ostale pogostejše kršitve: 7 kršitev zaradi neuporabe varnostnega pasu med vožnjo (-88,13%
glede na 2013), 5 kršitev zaradi uporabe mobilnega telefona med vožnjo (-75% glede na 2013).
Razlog za zmanjšanje števila evidentiranih tovrstnih 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 2 pritožbi zoper delo občinskega redarja. Med drugim beležimo 1
prekršek nedostojnega vedenja do uradne osebe.
Evidentirane kršitve redarstva v letu 2014 po področjih
Ukrepi po področjih
Občina
Občina
Občina
Bled
Bohinj
Železniki
Mirujoči promet
4954
3576
7
Hitrost
2862
0
0
Javni red in mir
179
44
0
Drugo
87
7
7
SKUPAJ
8082
3627
14
3.1.

Skupaj
8537
2862
223
101
11723

OBČINA BLED

V Občini Bled v letu 2014 beležimo rahlo zmanjšanje števila prekrškov glede na leto 2013 in
sicer za 1%. Skupno je bilo evidentiranih 8082 kršitev, od tega 4954 na področju mirujočega
prometa (61,30% vseh na Bledu), 2862 kršitev s področja hitrosti (35,41%), 179 s področja
javnega reda in miru (2,22%) in 87 drugih kršitev (1,07%).
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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 (-7,22% glede na leto 2013), uporabo letne
dovolilnice za parkiranje 613 (+25.87% glede na leto 2013). Poleg navedenih kršitev je bilo
evidentiranih 12 primerov uporabe letnih dovolilnic na vozilih, za katera dovolilnica ni bila
izdana. Poostren nadzor plačevanja parkirnine je bilo težišče dela redarjev v letu 2014, 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 (916 kršitev), ustavitev in parkiranje v nasprotju
s signalizacijo (502 kršitev), na prehodu za pešce, pločniku, coni umirjenega prometa in drugih
prometnih površinah (769 kršitev) ter kršitve Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih,
ki prepoveduje parkiranje v parkih in na zelenicah (127 kršitev).
Uvedenih je bilo 178 prekrškovnih postopkov (+11,25% 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.
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 in blejska noč, Krog prijateljstva, svetovni pokal v biatlonu,
silvestrovanje), so redarji skrbeli za pretočnost prometa ter javni red in mir. S policijo so redarji
sodelovali pri zaporah cest in parkirišč ob protokolarnih obiskih v občini (Strateški forum ipd.).
V letu 2014 so redarji z Zavetiščem za živali Perun sodelovali v preventivni akciji sterilizacije in
kastracije prostoživečih mačk (22 živali) ter odlova potepuških psov (8 živali) v Občini Bled.
Evidentirane kršitve redarstva v letu 2014 v Občini Bled (po predpisih)
Št. kršitev
v 2014
odlok 17/1 plačevanje parkirnine
1788
ZPrCP 46/1/1 prekoračitev hitrosti od 5 km/h do 10 km/h
1228
ZPrCP 46/1/1 prekoračitev hitrosti od 5 km/h
1121
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
465
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 prometa
62
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
43
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
3
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
Predpis
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3.2.

OBČINA BOHINJ

V Občini Bohinj v letu 2014 beležimo dvig števila evidentiranih prekrškov glede na leto 2013 in
sicer za 12,7%. Skupno je bilo evidentiranih 3627 kršitev, od tega 3576 na področju mirujočega
prometa (98,95% vseh v Bohinju), 44 kršitev s področja javnega reda in miru(1,21% vseh v
Bohinju) ter 7 drugih kršitev.
Na področju mirujočega prometa gre večinoma za kršitve Odloka o prometnem režimu na
območju Bohinjskega jezera in sicer: 1589 kršitev neplačila parkirin (+75% glede na leto 2013),
1212 prekrškov zaradi parkiranja izven parkirišč in 1589 prekrškov zaradi neplačevanja
nadomestila za parkiranje.
Izrečenih je bilo 44 ukrepov s področja javnega reda in miru zaradi kampiranja na javnem kraju,
ki za to ni določen ali na zasebnem prostoru brez soglasja lastnika. Pri izvajanju nadzorov so
sodelovali Zavod TNP in PP Bled.
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 2014 v Občini Bohinj (po predpisih)
Predpis
Št. kršitev
v 2014
odlok 22/4 parkiranje izven parkirišč
1212
odlok 21/1 plačilo parkirnine
1589
ZPrCP 65/4/21 ustavitev in parkiranje v nasprostju s signalizacijo
283
ZPrCP 65/4/8 ustavitev in parkiranje na vozišču
48
ZPrCP 33/1 varnostni pas
0
ZJRM 18/1 nedovoljeno kampiranje
44
ZPrCP 68/2 parkiranje na območju kratkotrajnega parkiranja
340
ZPrCP 65/4/17 ustavitev in parkiranje na PP za invalide
10
ZPrCP 65/4/15 ustavitev in parkiranje na prometnih površinah
26
ZPrCP 65/4/1 ustavitev in parkiranje na prehodu za pešce
5
ZPrCP 65/4/6 ustavitev in parkiranje na križišču
0
odlok 7/1/6 shranjevanje plovil na obali Bohinjskega jezera
5
ZPrCP 65/4/14 ustavitev in parkiranje na smernem vozišču
0
odlok 5/2 zaračunavanje nadomestila za parkiranje brez soglasja
0
ZPrCP 35/1 uporaba telefona
0
ZPrCP 65/4/4 ustavitev in parkiranje na kolesarski stezi
6
ZPrCP 68/3 parkiranje v nasprotju z označbami
0
ZCes 6/4 označitev gozdne in nekategorizirane ceste
0
ZPrCP 65/4/16 ustavitev in parkiranje na dovozu
2
ZPrCP 65/1 ustavitev in parkiranje na desni
0
ZPrCP 98/1 neupoštevanje signalizacije
4
ZCes-1
2
Ostalo
52
3.3.

OBČINA ŽELEZNIKI

V Občini Železniki v letu 2014 je bilo evidentiranih 14 kršitev, od tega 7 na področju mirujočega
prometa, 2 na področju občinskih cest, 2 na področju komunalnih odpadkov, 2 zaradi uporabe
telefona med vožnjo in 1 zaradi neuporabe varnostnega pasu.
Težišče je bilo na izvajanju preventivnih aktivnosti in seznanjanjem občanov z organom in
njegovimi pristojnostmi.
Evidentirane kršitve redarstva v letu 2014 v Občini Železniki (po predpisih)
Predpis
Št.
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kršitev
v 2014
1
1
1
2
2
1
2
2
2

ZPrCP 65/4/21 ustavitev in parkiranje v nasprostju s signalizacijo
ZPrCP 65/4/8 ustavitev in parkiranje na vozišču
ZPrCP 33/1 varnostni pas
ZPrCP 65/4/15 ustavitev in parkiranje na prometnih površinah
ZPrCP 65/4/1 ustavitev in parkiranje na prehodu za pešce
ZPrCP 65/4/6 ustavitev in parkiranje na križišču
ZPrCP 35/1 uporaba telefona
ZCes-1
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki
4. PREKRŠKOVNI ORGAN

V letu 2014 je bilo izdanih 3891 plačilnih nalogov (-23,8% glede na 2013) in 86 odločb o
prekršku. Razlog za zmanjšanje števila izdanih plačilnih nalogov je dejstvo, da je s spremembo
Zakona o prekrških uveljavljena možnost plačila globe na podlagi obvestila o prekršku. Zaradi
prekoračitve hitrosti pa je bilo izdanih 2862 plačilnih nalogov, zaradi ostalih kršitev pa 3891
plačilnih nalogov. Zoper izdane akte so kršitelji vložili 233 ugovorov in zahtev za sodno varstvo.
Sodišču je bilo posredovanih 93 zahtev za sodno varstvo (od tega 19 zahtev za sodno varstvo
zoper odločbo oziroma sklep), 1 obdolžilni predlog in 8 kopij plačilnih nalogov zaradi
prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. V letu 2014 je bila spremenjena višina globe, za
katero je bilo v primeru neplačila globe dovoljeno predlagati uklonilni zapor sodišču. Ta višina
globe je sedaj znašala 300 EUR namesto 40 EUR, konec leta 2014 pa je bil ukinjen institut
uklonilnega zapora.
V letu 2014 je bilo s strani okrajnega sodišča v zvezi z vloženimi zahtevami za sodno varstvo
prejetih 76 sodb.
Opravljenih je bilo 4114 poizvedb o kršiteljih na MNZ in 152 pri drugih organizacijah. Upravni
enoti Radovljica je bilo posredovanih 43 poizvedb v zvezi z manjkajočimi osebnimi podatki
kršiteljev.
Ministrstvu za pravosodje je bilo poslanih 422 zahtev za vpis kazenskih točk.
Aktivnosti prekrškovnega organa v letu 2014
Aktivnost
Občina Bled
Občina Bohinj
Poizvedbe o kršiteljih pri MNZ
3676
438
Poizvedbe o kršiteljih pri
112
40
organizacijah
Zahteve za sodno varstvo
111
2
Ugovori zoper plačilni nalog
62
58
Poslani pozivi za dopolnitve
6
0
ugovorov
Zavrženje ugovorov in ZSV
14
6
Izdane odločbe - skupaj
51
35
Izdane odločbe - potrditev
41
28
globe
Izdane odločbe – ustavitev
10
7
oziroma opomin
Prejete sodbe in sklepi sodišča
73
3
Izdani plačilni nalogi za plačilo
19
1
sodne takse
Predlogi za določitev
0
0
uklonilnega zapora
Posredovanje KT na MPJU
418
0
Predlogi za izvršbo pri CURS
582
85
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Skupaj
4114
152
113
120
6
20
86
69
17
76
20

418
667

Drugi koraki v postopku
(pojasnila, odgovori ipd.)

714

236

950

5. ZAŠČITA IN REŠEVANJE
Ključna aktivnost na področju zaščite in reševanja v 2014 je bila izdelava in sprejetje občinskega
načrta zaščite in reševanja ob potresu in oskrbe s pitno vodo za občino Bled ter občinski načrt
zaščite in reševanja ob potresu za občino Bohinj. Sprejeti so bili s strani obeh županov in
predstavljeni štaboma CZ občine Bled in občine Bohinj. Ti načrti so usklajeni z regijskimi načrti
zaščite, reševanja in pomoči. Občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavah za občino Bled je v
sklepni fazi usklajevanja in bo pripravljen v prvi polovici 2015.
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 in občine Bohinj.
Štab CZ občine Bled je na svoji 14. seji v letu 2014 sprejel sklep, da se izpelje enodnevna vaja
"Potres Bled 2015". Začele so se izvajati intenzivne priprave na vajo in usklajevanja z udeleženci.
6. FINANČNO POROČILO
Za leto 2014 je bil sprejet proračun MIR v višini 322.329,00 EUR, pri čemer naj bi zagotovila
Občina Bled 162.188,00 EUR, Občina Bohinj 129.398,00 in Občina Železniki 30.743,00 EUR.
Končna realizacija proračuna je znašala 280.285,24 EUR oziroma 86,96% in sicer v Občini Bled
147.678,54, v Občini Bohinj 109.850,08 EUR in Občini Železniki 22.756,62 EUR. Večina sredstev
je bila porabljena za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenim. Pri stroških in nakupu
sredstev je bila poraba reducirana na zadeve, ki so nujnega pomena za delovanje MIR.
Glede na leto 2013 so se znižali skupni stroški za 1,3%, zaradi spremenjenih deležev
sofinanciranja skupnega organa občinskih uprav pa so stroški financiranja za Občino Bled nižji
za 11.008,30 EUR (-6,93%), za Občino Bohinj pa 15.651,02 EUR (-12,48%).
Odhodki MIR v letu 2014 so razvidni iz preglednice.

Postavka

Stroški delovanja MIR-1 v 2013
Veljavni plan
Realizacija

Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Izdatki za blago in storitve
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Stroški delovanja Občina Bled
Stroški delovanja Občina Bohinj
Stroški delovanja Občina Železniki
Skupni stroški delovanja MIR-1

178.613,66
27.732,50
106.142,84
9.840,00
162.188,00
129.398,00
30.743,00
322.329,00

171.450,00
25.709,60
78.174,50
4.951,14
147.678,54
109.850,08
22.756,62
280.285,24

Realizacija
(%)
86,96%
95,99%
92,71%
73,65%
91,05%
84,89%
74,02%
86,96%

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 2014 sta občini ustanoviteljici za financiranje
delovanja skupne občinske uprave namenili skupaj 277.819,56 EUR. V letu 2014 sta bili s strani
Ministrstva za notranje zadeve občinama ustanoviteljicama MIR izdani odločbi, na podlagi
katerih naj bi za delovanje skupne uprave v letu 2013 prejeli 138.909,78 EUR, kar pa je bilo
realizirano šele 31.01.2015. Podatki o zneskih financiranja in zneskih sofinanciranja so razvidni
iz spodnje tabele:
Refundacija stroškov s strani SVLR v 2014
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Občina
Občina Bled
Občina Bohinj
SKUPAJ

Prijavljeni stroški
154.542,95
123.276,61
277.819,56

Refundacija
77.271,47
61.638,31
138.909,78

Na račune občin ustanoviteljic MIR je bilo v letu 2014 nakazanih skupno 295.526,45 EUR glob (6,62% glede na leto 2013), od tega 224.997,43 EUR Občini Bled, 70.379,02 EUR Občini Bohinj in
150,00 EUR Občini Železniki. V skupnem prestavljajo prihodki z naslova glob 0,86% povečanje
glede na leto 2013 in presegajo načrtovane prihodke v proračunih vseh občin ustanoviteljic.

Občina
Občina Bled
Občina Bohinj
Občina Železniki
SKUPAJ

Nakazane globe in sodne takse MIR-1 v 2014
Veljavni plan
Realizacija
220.000,00
224.997,43
73.000,00
70.379,02
0
150,00
293.000,00
295.526,45

Realizacija/plan
+2,27%
-3,59%
+0,86%

Globa je bila v 35,25% plačana na podlagi obvestila o prekršku, v 51,87 % globe plačali na
podlagi vročenega plačilnega naloga in v 12,88% izterjana. Glede strukture plačil se občine
bistveno razlikujejo, saj je bilo v Občini Bohinj in Občini Železniki večino glob nakazanih po
prejemu obvestila o prekršku (69,31% oziroma 100%), v Občini Bled pa po prejemu plačilnega
naloga (60,60%).
Precejšnja razlika med občinami je tudi v deležu glob, ki so posledica kršitev s področja hitrosti
ter drugih kršitev. V Občini Bled 56,59% predstavljajo globe zaradi prekoračitev hitrosti,
43,41% pa globe za ostale prekrške. V Občini Bohinj je 99,36% glob na račun drugih prekrškov,
zgolj v 0,64% gre za hitrost na podlagi sodb sodišč zaradi kršitev iz obdobja, ko so se opravljale
meritve hitrosti. V Občini Železniki se enako kot v Občini Bohinj meritve hitrosti niso izvajale,
zato glob s tega naslova ni.
V letu 2014 je bilo s strani Carinske uprave izterjanih 431 glob v skupnem znesku 38.580,84
EUR. Za 833 pravnomočno zaključnih postopkov je bila podana zahteva za izterjavo. Na dan
31.12.2014 je bilo skupno 1102 neizterjanih zadev (na Bledu 889 zadev, v Bohinju 213 zadev).

Občina

Občina Bled
Občina Bohinj
Občina Železniki

Plačilo po
prejemu
obvestila o
prekršku
55.341,00 EUR
(24,60 %)
48.777,52 EUR
(69,31 %)

Struktura plačila glob
Prostovoljno
Plačano z
plačilo globe po
izterjavo
prejemu
plačilnega naloga
136.360,59 EUR
33.295,84 EUR
(60,60 %)
(14,80 %)
16.841,50 EUR
4.760,00 EUR
(23,93 %)
(6,76 %)
150,00 EUR
(100,00 %)

Skupaj

224.997,43 EUR
70.379,02 EUR
150,00 EUR

MIR v okviru svojih del in nalog zagotavlja izvajanje parkirnega režima v obeh občinah
ustanoviteljicah. V letu 2014 je bilo v Občini Bled vplačanih 334.481,86 EUR parkirnin, kar je
7,37% več kot v letu 2013, povečanje pa gre v največji meri na račun poostrenega nadzora nad
plačevanjem. V Občini Bohinj je bilo vplačanih 183.465,15 EUR parkirnih, kar je 4,17% manj kot
v letu 2013, predvsem zaradi manjšega obiska gostov. V obeh občinah je bila realizacija višja od
načrtovane.

Občina
Občina Bled

Parkirnine v 2014
Veljavni plan
Realizacija
310.000,00
334.481,86
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Realizacija/plan
+7,89%

Občina Bohinj
SKUPAJ

159.000,00
469.000,00

183.465,15
517.947,01

+15,38%
+10,43%

7. ZAKLJUČEK
V MIR ocenjujemo, da je bilo leto 2014 uspešno, saj je bila izvedenih večina načrtovanih nalog.
Delo bomo še naprej opravljali profesionalno, zakonito, strokovno in v skladu s pooblastili ter še
naprej skrbeli za ugled tako MIR, 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
- Občina Železniki
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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. 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.
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 2014 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 2014.
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 70 prometnih nesreč (v letu 2013 jih je bilo 72), od tega je
bilo 17 prometnih nesreč s telesnimi poškodbami (v letu 2013 jih je bilo 22). Štiri osebe so bile
huje telesno poškodovane, kar je manj kot v letu 2013 (5 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.
V letu 2014 je bilo skupaj ugotovljenih 559 kršitev cestno prometnih predpisov (v letu 2013 jih
je bilo 461)
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MIR je izvajal nadzore znotraj naselij, večinoma z meritvami hitrosti s samodejno merilno
napravo. Ugotovljenih je bilo 2862 kršitev, kar je primerljivo z letom 2013. 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 2014 je bilo s
področja občinskih cest izvedenih 7 inšpekcijskih nadzorov, 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.
V letu 2014 je bilo več primerov poškodovanj in odtujitve prometne signalizacije in sicer v
Koritnem, na Ljubljanski cesti, Rečiški cesti ter na Selski cesti. Na Riklijevi cesti je bil poškodovan
stebriček, v Zdraviliškem parku pa je bil poškodovan paviljon. Na Mlinem je bila zaradi
prometne nesreče tovornega vozila poškodovana obcestna lesena ograja.
Policija je obravnavala po Zakonu o zaščiti živali 3 primere kršitev (pes brez nadzora, pes
nevaren okolici). Evidentiran je bil tudi primer neprimerno zavarovane živali.
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.
2.4 KAZNIVA DEJANJA – KRIMINALNA OGROŽENOST
Iz podatkov iz poročil je mogoče razbrati, da je bilo v primerjavi z letom 2013 obravnavnih
manjše število kaznivih dejanj, zmanjšala pa se je tudi raziskanost le-teh. Največ kaznivih dejanj
predstavljajo premoženjska kazniva dejanja, teh je 174. Zmanjšalo se je tudi število velikih
tatvin, še vedno kakor v letu 2013 prevladujejo vlomi v stanovanjske hiše in gostinske lokale ter
vozila. 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, v letu 2014 pa 11).
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V upadu so tudi kazniva dejanja zoper življenje in telo, kazniva dejanja nasilja v družini pa so v
rahlem porastu.
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 3 kršitve Zakona o tujcih ter 16 kršitev Zakona o prijavi prebivališča.
2.5 OGROŽENOST JAVNEGA REDA IN MIRU
Pri evidentiranju kršitev s področja javnega reda in miru je MIR v letu 2014 evidentiral 179
kršitev, kar je primerljivo z letom 2013. 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 večje število kršitev kot leto prej in
sicer 169 (140 v letu 2013). Največji del kršitev predstavljajo kršitve s področja Zakona o
varstva javnega reda in miru (nedostojno vedenje na javnem kraju, pretepanje na javnem kraju
ter nedostojno vedenje do uradnih oseb ipd.), katerih je bilo 88. Sledijo kršitve po Zakonu o
proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, katerih je bilo 24. Največ kršitev je bilo na
javnem kraju (79), nekaj tudi v gostinskih lokalih (28), 3 kršitve na prireditvah ter 3 kršitve v
poslovnih prostorih. Zmanjšalo se je število kršitev v zasebnih prostorih (13 primerov v letu
2014, 19 primerov v letu 2013). Obravnavani so bili tudi primeri prekoračitve obratovalnega
časa gostinskih lokalov, 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. PP Bled je na prireditvah evidentirala 6 kršitev
javnega reda in miru.
2.7 OGROŽENOST OKOLJA IN NARAVNE NESREČE
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 2014 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 2014 pa je
inšpektorat obravnaval 12 primerov na področju kanalizacije ter 8 primerov s področja
odpadkov.
V letu 2014 je bilo v občini Bled 68 gasilskih intervencij, najobsežnejša je bila intervencija ob
žledolomu februarja 2014.

2.8 VPLIV VARNOSTNIH RAZMER V SOSEDNJIH OBČINAH
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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.).
Število kršitev javnega redar in miru je na primerljivi ravni s preteklim letom. 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.
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
1. februarja 2014 je z delovanjem pričel 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.
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V letu 2014 ni bilo sprejetih predpisov, ki bi posegali v organiziranost dela Medobčinskega
inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki.

Primož Lah, vodja MIR občin Bled, Bohinj in Železniki
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Poročilo o delu policijske postaje Bled za leto 2014 v občini Bled

1. Značilnosti dela Policijske postaje Bled na območju občine Bled za leto 2014
Značilnosti dela Policijske postaje Bled na območju občine Bled so v letu 2014 podobne kot v
preteklih letih. Kazniva dejanja so po več letih rasti v upadu, med kaznivimi dejanji pa izstopa
premoženjska kriminaliteta, ki je odraz trenutnega gospodarskega položaja v Sloveniji.
Kršitve javnega reda in miru so bile omejene predvsem na javne kraje. Kršitev v zasebnih
prostorih oziroma družinah je vsako leto manj saj se odraža ničelna toleranca policijskega dela
do tovrstnega nasilja. V občini se v zadnjih letih pojavljajo problemi s kršitvami javnega reda in
miru v okolici gostinskih lokalov, ki so sicer v upadu. Veliko je tudi pritožb občanov, ki se
pritožujejo tako nad hrupom kot tudi nad samo dolžino obratovalnih časov. Kršitve obratovalnih
časov se pojavljajo občasno razen v določenih gostinskih lokalih. Glede prekoračitev
obratovalnih časov smo zavzeli ničelno toleranco tako da smo v primeru ugotovljenih kršitev
podali predloge ustreznemu prekrškovnemu organu v nekaj primerih pa tudi poročilo občini s
predlogom za skrajšanje obratovalnega časa.
Na območju občine Bled so se v zadnjem letu odvijale večje javne prireditve (Blejska noč, SP
Biatlon na Pokljuki), ki pa so v veliki večini potekale mirno in brez kršenja pozitivne zakonodaje.
Prometna problematika na območju občine Bled je v okvirih problematike prejšnjih let, število
kršitev se je povečalo, število prometnih nesreč pa je v rahlem upadu, ravno tako tudi posledice
prometnih nesreč. Problematika zgostitev prometa in gneče je bila v lanskem letu zaradi
neugodnih vremenskih razmer manjša.
Nenazadnje moramo omeniti še, da se področja dela policije in število varnostnih pojavov, ki
zahtevajo posredovanje policije, vsako leto povečujejo. Angažiranost pri teh posredovanjih še
dodatno zmanjšuje prisotnost policistov v smislu preventivnega delovanja. Oblika policijskega
dela »POLICIST KOLESAR«, ki je bila uvedena v letu 2012, se je tudi v lanskem letu izkazala za
pozitivno in dobro sprejeto v lokalnem okolju (skupne patrulje z redarji MIR). Z omenjenim
načinom dela, bomo nadaljevali tudi v letošnjem letu in jo še intenzivirali. Splošna ugotovitev je,
da so bile vse naloge izvršene optimalno, strokovno in učinkovito, hkrati pa je bila stalnim
prebivalcem in obiskovalcem občine Bled zagotovljena visoka stopnja varnosti.
Tudi na področju preventivne dejavnosti poskušamo v največji meri sodelovati z subjekti lokalne
skupnosti in ostalimi subjekti v občini Bled. V občini izvajamo določene projekte in krepimo
dobro prakso, saj preventivna dejavnost na vseh področjih vedno da dobre rezultate.
2. Delo po posameznih delovnih področjih
2.1. Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete:
V letu 2014 smo na območju občine Bled obravnavali 332 (lani 340) kaznivih dejanj. 241
kazenskih ovadb in 25 poročil je bilo skladno z 9. in 10. odstavkom 148. členom Zakona o
kazenskem postopku, podanih na pristojno Okrožno državno tožilstvo, 66 kaznivih dejanj pa je
še v fazi preiskave. Preiskanih je bilo 22,2 % (21,7 %) kaznivih dejanj. Glede na leto 2014 se je
število kaznivih dejanj nekoliko zmanjšalo, raziskanost pa se je nekoliko zvišala. Kljub dobremu
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sodelovanju z občani, bo potrebno pridobiti še več vsebinsko kvalitetnih informacij, ki so nujno
potrebna pri preiskovanju (večja pokritost območja z nadzornimi kamerami).
Med kaznivimi dejanji prevladujejo premoženjska kazniva dejanja (več kot dve tretjini vseh),
249 (lani 247). Število velikih tatvin je več kot lani 70 (lani 62), v porastu so tudi navadne
tatvine 124 (123). Prevladujejo predvsem vlomi v stanovanjske hiše in gostinske lokale ter
vozila prav tako pa tatvine barvnih kovin in priložnostne tatvine. Gospodarska kriminaliteta je
na enakem nivoju kot lani 20 (lani 19). Kazniva dejanja zoper življenje in telo so v upadu 3 (10).
V porastu so kazniva dejanja z področja zoper človekovo zdravje 17 (lani 7). Kazniva dejanja s
področja zakonske zveze družine in otroke so v upadu 8 (lani 24), od tega so kazniva dejanja
nasilja v družini na enakem nivoju kot v lanskem letu (5).
Med letno turistično sezono je bilo izvršenih več vlomov na območju ob reki Savi, območju
Pokljuke in ostalih parkirnih mestih izven urbanega območja (npr. turisti oz. pohodniki, ki
pustijo svoje vozilo na neobljudenem kraju), kjer so bila parkirana osebna vozila. Predvsem gre
za vlome v vozila, v katerih so obiskovalci na vidnih mestih pustili osebne predmete, kar je bil
povod za kaznivo dejanje. Kljub osveščanju ljudi po samozaščitnem ravnanju, nekateri še vedno
puščajo vrednejše stvari v vozilih oz. na vodnih mestih. Ugotavljamo tudi, da se storilci v
poletnih mesecih pripeljejo iz različnih krajev Slovenije na območje občine Bled, zgolj z
namenom izvrševanja kaznivih dejanj.
Na področju prepovedanih smo obravnavali 17 kaznivih dejanj neupravičena proizvodnja in
promet s prepovedanimi drogami in nedovoljenimi snovmi v športu in omogočanje uživanja
prepovedanih drog.
2.2 Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja
Posebno pozornost smo posvetili varnostnim pojavom z elementi nasilja, predvsem družinskega,
kršitvam v katerih je udeleženo večje število oseb, ugotavljanju kršitev na podlagi lastne
dejavnosti in nalogam povezanim z varnostjo na javnih prireditvah ter v gostinskih lokalih.
Na območju občine Bled smo v letu 2014 obravnavali večje število kršitev 169 (149). Število
zaznanih kršitev na področju javnega reda in miru gre pripisati intenziviranju našega dela na
tem področju in večjega števila ukrepov zaznanih na podlagi lastne dejavnosti.
Največ kršitev je bilo na javnem kraju, sledijo kršitve v gostinskih lokalih, 3 kršitve so bile na
javnih prireditvah in 3 kršitvi v poslovnih prostorih. Število kršitev v zasebnih prostorih je v
upadu 12 (20).
Največji delež (63 %) kršitev je po Zakonu o varstvu javnega reda in miru. Gre za kršitve kot so
nedostojno vedenje na javnem kraju (vpitje, nespodobno vedenje, prepiranje…), pretepanje na
javnem kraju, nedostojno vedenje do uradnih oseb in podobno. Kršitve so bile ugotovljene tudi
po ostalih zakonih, ki urejajo javni red in sicer po Zakonu o orožju, Zakonu o javnih zbiranjih,
Zakonu o zaščiti živali, Zakonu o tujcih, Zakonu o omejevanju porabe alkohola ter Zakon o
gostinstvu. Zaradi prekoračitve obratovalnega časa gostinskega lokala (Zakon o gostinstvu), je
bil v 20 primerih podan predlog pristojnemu prekrškovnemu organu (TIRS).
Prekrški z omenjenega področja kažejo, da kljub ničelni toleranci in sodelovanju z drugimi
službami na tem področju, problematika še vedno obstaja. Predvsem izstopa problematika v
okolici gostinskih lokalov in znotraj lokalih. Kljub temu, da smo poleg preiskovanja kaznivih
dejanj, področju javnega reda na javnem kraju predvsem pa gostinskih lokalih (kršitve povezane
z alkoholom obratovalni čas), v preteklem let namenili največ pozornosti in vložili največ truda
za izboljšanje stanja, bo v prihodnje potrebno storiti še več, predvsem v povezavi z lokalno
skupnostjo.
Navzoči smo bili pri obravnavanju samomorov, požarov, delovnih nesreč, iskalnih akcijah in
drugih dogodkov. Vsi ti dogodki pa so terjali veliko kadrovskih resursov in angažiranosti
celotnega kolektiva Policijske postaje Bled.
Ugotavljali in nadzirali smo črna prenočišča, kakor tudi delo in zaposlovanje brez ustreznih
dovoljenj, ugotovljenih pa je bilo več kršitev na območju Občine Bled s področja Zakona o tujcih
in Zakona o prijavi prebivališča.
Pri opravljanju rednih nalog in interveniranju je bila v več primerih ugotovljena tudi
problematika iz pristojnosti centra za socialno delo in patronažne službe ministrstva za zdravje.
Oba organa smo o ugotovljenih problematiki redno obveščali.
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2.3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa
Na območju občine Bled smo v letu 2014 opravili številne poostrene nadzore prometa na relaciji
Bled – Bohinj, predvsem zaradi nevarne in agresivne vožnje voznikov motornih koles in drugih
voznikov motornih vozil. Nadzirali smo predvsem kršitve, ki so na podlagi opravljenih analiz
najbolj vplivala na prometno varnost (alkohol, hitrost, vožnja voznikov motornih koles,
kolesarjev, uporaba varnostnega pasu in ravnanje šibkejših udeležencev - pešcev). Med
omenjenimi kršitvami smo se še posebej osredotočili na vožnjo pod vplivom alkohola in vožnjo
enoslednih motornih vozil v povezavi z agresivno vožnjo. V reševanje omenjene problematike
smo uspešno vključili tudi medobčinsko redarstvo, ki tudi z nadzori hitrosti in mirujočega
prometa uspešno opravlja svoje naloge in s tem v veliki meri pripomore k prometne varnosti.
Na območju občine Bled smo v letu 2014 obravnavali 71 (72) prometnih nesreč, od tega 18 (22)
s telesnimi poškodbami. Glede na posledice je bilo 4 (5) oseb huje telesno poškodovanih, 14 (17)
lažje, 102 oseb pa v prometnih nesrečah ni bilo poškodovanih. Smrtnih žrtev v preteklem letu
ni bilo. Glede na podatke iz leta 2013, se je število prometnih nesreč zmanjšalo za 1 %.
Udeleženci prometnih nesreč so bili v 6 (12) primerih pod vplivom alkohola. Najpogostejši vzrok
prometnih nesreč je bila nepravilna stran oz. smer vožnje, sledijo pa premiki z vozilom večina
prometnih nesreč, pa se je zgodila na mestnih ulicah.
Ugotovljenih je bilo 560 (461) kršitev cestno prometnih predpisov. Največ ukrepov je bilo
izrečenih po Zakonu o pravilih cestnega prometa, zaradi prekoračitev dovoljene hitrosti sledijo
pa neuporaba varnostnega pasu in vožnja pod vplivom alkohola.
Glede na leto 2013 je zaznati povečano število ugotovljenih kršitev v zvezi vožnje vozil pod
vplivom alkohola. Pojavljajo se tudi vožnje vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pa
vožnja neregistriranih vozil, v tej zvezi pa je bilo zaseženih več motornih vozil.
2.4 Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih
Policijska postaja Bled na svojem območju nima mejnih prehodov, zaradi tega policisti opravljajo
delo s področja mejnih zadev v notranjosti. Policisti smo zbirali obvestila o ilegalnih migracijah,
opravljali nadzore na deloviščih in ugotavljali kršitve v zvezi z bivanjem tujcev. Na območju
občine Bled smo v letu 2014 beležili 3 kršitve Zakona o tujcih in 16 kršitev Zakona o prijavi
prebivališča. Večje problematike na tem področju, kljub masovnemu turizmu in pretoku tujcev,
ne zaznavamo. Manjše težave se pojavljajo na področju prijavno-odjavne službe, vendar se
stanje izboljšuje.
3. Druge dejavnosti
3.1 Preventivna dejavnost
Splošna ugotovitev je, da preventivne akcije policije dosegajo svoj namen. Več preventivnih
aktivnosti smo načrtovali predvsem med turističnima sezonama, prazniki in večjimi
prireditvami. Preventivne aktivnosti smo prilagajali tudi trenutnim varnostnim razmeram s
ciljem, da varnostne probleme v kar največji možni meri preprečimo oz. omilimo posledice. V
razgovorih s predstavniki lokalne skupnosti smo izpostavili varnostne probleme, na katere
lahko vplivajo tudi ali predvsem lokalne skupnosti.
V delu preventivnih nalog na področju kriminalitete smo med zimsko in poletno turistično
sezono aktivnosti usmerili k spodbujanju občanov za obveščanje o vseh pojavih, za katere smo
tudi že v preteklosti ugotavljali, da negativno vplivajo na kriminaliteto (npr. puščanje vrednejših
predmetov v vozilih). Odgovorne osebe finančnih in poslovnih institucij smo opozarjali na
samozaščitno ravnanje, predvsem na previdnost ob zaključku obratovalnih časov in pri prenosu
oziroma oddaji gotovine, ter na samo pristnost denarja. Odgovorne v prodajalnah smo opozarjali
na možnost fizičnega varovanja objektov in na primerno zavarovanje dostopa do blaga v
skladiščih in prodajalnah.
Izvedene so bile številne preventivne naloge na področju javnega reda s tem, da smo sodelovali z
organizatorji množičnih in tradicionalnih javnih zbiranj. Gostinskim delavcem oziroma
lastnikom lokalov smo svetovali, kaj lahko sami storijo oziroma s svojimi ukrepi pripomorejo k
izboljšanju samega stanja v lokalih. Udeležili smo se tudi sestankov s sobodajalci, kjer smo jih
opozarjali na dosledno prijavljanje gostov, na pozornost glede izkazovanja identitete s
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ponarejenimi ali prirejenimi listinami in na obveščanje o okoliščinah, ki kažejo na zlorabo
bivalnih dovoljenj tujcev.
Na področju cestnega prometa smo izvedli veliko preventivnih nalog, zlasti v času pred
spremembami voznih razmer (pred zimsko sezono, povečanje prometa, sezona uporabe
enoslednih vozil). Aktivno se udeležujemo tudi sestankov SPV Bled.
Veliko pozornosti posvečamo izobraževanju otrok v OŠ Bled. Ob začetku šolskega leta smo se z
otroci prvih in drugih razredov OŠ sprehodili po Bledu in jih seznanjali ter opozarjali na nevarne
dele cest, s poudarkom na varno hoji in prečkanju cest. Na prvem roditeljskem sestanku smo
starše seznanili z varno potjo v šolo in obveznostmi, ki jo imajo kot starši v cestnem prometu.
Učencem od 1. do 4. razreda, smo predstavili opremo in delovanje policije in jih hkrati opozarjali
na nevarnosti, zlasti v prometu. Za učence petih razredov smo organizirali predavanja za
opravljanje kolesarskih izpitov.
Prav tako v OŠ in POŠ izvajamo ostale, usmerjene preventivne dejavnosti, s katerimi skušamo
vplivati na izstopajoča področja in jih s tem izboljšati.
S spoštovanjem,

Robert Mencin
komandir policijske postaje
policijski inšpektor I

Priloge: /
Poslati:
1. naslovniku
2. zbirka dok. gradiva
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15) Seznanitev z izvajanjem programske zasnove javnega glasila Blejske novice

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled se je seznanil z izvajanjem programske
zasnove javnega glasila Blejske novice.

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: urednica javnega glasila Romana Purkart
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Poročilo o izvajanju programska zasnova javnega glasila Blejske novice za leto 2015
Blejske novice so glasilo Občine Bled, namenjene so obveščanju občank in občanov. Na voljo
imamo 16 vsebinskih strani. Do decembra lani je oglasni prostor tržila družba Specom, ki je tudi
skrbela za tehnični del priprave in izdaje glasila, oglasi predstavljajo dodatne strani glasila. Od
januarja letos je izbrana družba Antus.
Glasilo je v prvi vrsti namenjeno občankam in občanom, njihovim dosežkom na različnih
področjih, društvom, ki delujejo na območju občine Bled, mladim, starejšim, različnim
obletnicam in podobno.
V vsakem glasilu določen prostor namenjamo vestem, ki jih pripravi občinska uprava, javnim
razpisom, kadar so, uradnim objavam Upravne enote in podobno.
V vsakem glasilu je prostor posebej rezerviran tudi za Program prireditev v občini, kar zavzame
od dve pa tudi do sedem strani, odvisno od izida novic in količine prireditev. Program pripravijo
na Turizmu Bled. V zadnjem letu se je s svojimi stranmi aktivno vključila tudi Infrastruktura
Bled.
V letu 2014 je izšlo deset številk Blejskih novic, sproti pa smo prispevke objavljali tudi na spletni
strani www.mojaobcina.si/bled, kar je precej olajšalo sicer občutno stisko s prostorom, saj se na
Bledu dogaja veliko. Volilno številko smo lani pripravili skupaj z redno, kar je pomembno znižalo
stroške izdaje.
Programska zasnova za leto 2015
Največja sprememba letos bo ta, da bo izšlo dvanajst številk Blejskih novic, kar pomeni vsak
mesec ena. Do te odločitve smo prišli, ker sta v prejšnjih letih dve številki, junija oziroma julija
ter zadnja številka v letu izšli kot dvojna, s tem pa so dogodki izgubili svojo aktualnost, saj so bili
časovno lahko tudi zelo odmaknjeni. Letos tako ne načrtujemo nobene dvojne številke, časopis
bo izšel praviloma vsak mesec zadnji petek v mesecu.
Romana Purkart, odgovorna urednica
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16) Sprejem Sprememb in dopolnitev Pogojev, meril in normativov za sofinanciranje
izvajalcev letnega programa športa v Občini Bled

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled sprejme Spremembe in dopolnitve
Pogojev, meril in normativov za sofinanciranje izvajalcev letnega
programa športa v Občini Bled.

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: direktor občinske uprave Matjaž Berčon
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V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09 - UPB, 87/12) predlagam
sprejem
Sprememb in dopolnitev Pogojev, meril in normativov za sofinanciranje izvajalcev
letnega programa športa v Občini Bled, priloge Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev
letnega programa športa v Občini Bled, kot sledi:
A. RAZVRŠČANJE ŠPORTNIH PANOG V OBČINI
2. Kazalci za razvrščanje individualnih in kolektivnih športnih panog v kategorije
(razrede):
Športne organizacije oziroma izvajalci se razvrstijo na podlagi kazalcev za razširjenost športne
panoge in na podlagi kazalcev za kakovost športnih dosežkov za uspešnost športne panoge.
Število točk posamezne športne panoge se izračuna kot vsota točk, doseženih pri razširjenosti
športne panoge in točk, doseženih pri kakovosti športnih dosežkov športne panoge uspešnosti
športne panoge.
III. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI
2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
C. VREDNOTENJE PROGRAMA
Upoštevajo se le stroški, ki so predvideni za sofinanciranje (struktura stroškov je navedena v
tabelah 9-13). Pri vsakem programu se izračunajo stroški za vadbeno skupino (v točkah). Vsota
števila točk stroškov vseh vadbenih skupin, predstavlja osnovno število točk programa, ki se
pomnoži s koeficientom glede na kategorijo športne panoge v občini (1,3 – 1. kategorija; 1,15 – 2.
kategorija; 1 – 3. kategorija), in dodatno, s koeficientom domačih tekmovalcev v programu ali
koeficientom kategoriziranih športnikov v programu ali koeficientom ogroženosti tradicionalne
panoge, ter dodatno, pri izvajalcih v kolektivnih športnih panogah, s koeficientom ogroženosti
kolektivnih športnih panog, ki znaša 1,5. Tako izračunana vrednost predstavlja število točk
programa.
Koeficient domačih tekmovalcev v programu se določa v skladu s tabelo 14, koeficient
kategoriziranih športnikov v programu pa znaša 1,2, če je izpolnjen 1. kriterij v tabeli 8.
Koeficient ogroženosti tradicionalne panoge znaša 1,2, če ima izvajalec v programu športne
vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, manj kot 6 vadbenih skupin,
vendar le ob izpolnjevanju pogoja, da izvajalec, v isti športni panogi, program športne vzgoje
otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, izvaja najmanj 35 let (tradicija
športne panoge). Izvajalcu se, ob izpolnjevanju pogojev, v programu lahko upošteva le eden
izmed omenjenih koeficientov, ki je višji od 1 – tisti, ki je zanj najugodnejši (ali koeficient
domačih tekmovalcev v programu ali koeficient kategoriziranih športnikov v programu ali
koeficient ogroženosti tradicionalne panoge). Tako izračunana vrednost predstavlja število točk
programa.

IV. KAKOVOSTNI ŠPORT
B. VREDNOTENJE PROGRAMA
Pri vsakem programu se izračunajo stroški za vadbeno skupino (v točkah). Upoštevajo se le
stroški, ki so predvideni za sofinanciranje (tabela 9 in 10). Vsota števila točk stroškov vseh
vadbenih skupin predstavlja osnovno število točk programa, ki se pomnoži s koeficientom glede
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na kategorijo športne panoge v občini (1,3 – 1. kategorija; 1,15 – 2. kategorija; 1 – 3. kategorija),
in dodatno, s koeficientom domačih tekmovalcev v programu, ter dodatno, pri izvajalcih v
kolektivnih športnih panogah, s koeficientom ogroženosti kolektivnih športnih panog, ki znaša
1,5. Tako izračunana vrednost predstavlja število točk programa. Koeficient domačih
tekmovalcev v programu se določa v skladu s tabelo 16. Tako izračunana vrednost predstavlja
število točk programa.

OBRAZLOŽITEV:
Komisija za šport, strokovno in posvetovalno telo župana, je na svoji 3. seji, dne 20. 2. 2015
obravnavala predlog Sprememb in dopolnitev Pogojev, meril in normativov za sofinanciranje
izvajalcev letnega programa športa v Občini Bled za leto 2015.
Izpostavila je problematiko razmerja sredstev med individualnimi in kolektivnimi športnimi
panogami. Ugotavlja se namreč, da kolektivne športne panoge zaradi različnih razlogov
(ustanavljanja novih društev v individualnih športnih panogah, krčenja nekaterih programov v
kolektivnih športnih panogah itd.) prejemajo vedno manj sredstev oz. se niža odstotek vseh
sredstev, razdeljenih med društva individualnih in kolektivnih športnih panog, ki se ukvarjajo s
tekmovalnim športom otrok in mladine.
Komisija predlaga, da se dodatno uvede koeficient ogroženosti kolektivnih športnih panog pri
programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport in
programih kakovostnega športa, v višini 1,5 (glede na dostopne podatke iz leta 2014 bi ob
nespremenjenih programih in sredstvih, kolektivnim športnim panogam prinesel 3-4 % več
sredstev).
Zaradi boljše vsebinske preglednosti je gradivo pripravljeno tako, da so predlagane spremembe
in dopolnitve Priloge pravilnika označene z rumeno barvo. Dopolnitve se nanašajo na strani 2,
15 in 20 v izvirniku Priloge.
Pripravili:

Igor Justin, zunanji strokovni sodelavec in član komisije
Jernej Slivnik, predstavnik individualnih športnih panog
Matjaž Silič, predstavnik kolektivnih športnih panog
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17) Kadrovske zadeve:
a. Sprejem Sklepa o podelitvi občinskih priznanj za leto 2015

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled podeli Zlato plaketo Občine Bled Vojašnici
Boštjana Kekca Bohinjska Bela za izjemen prispevek k civilnovojaškemu sodelovanju in Sestrski skupnosti Hčera Marije
Pomočnice za več kot 40-letno delovanje na Bledu.

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: predsednik KMVVI, podžupan Anton Mežan
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17) Kadrovske zadeve:
b. Sprejem soglasja k imenovanju direktorja Turizma Bled

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled soglaša z imenovanjem Jaka Ažmana za
direktorja Turizma Bled.

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: predsednik KMVVI, podžupan Anton Mežan
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17) Kadrovske zadeve:
c. Imenovanje namestnika člana Občinske volilne komisije

PREDLOG SKLEPA:
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: predsednik KMVVI, podžupan Anton Mežan
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17) Kadrovske zadeve:
d. Imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta

PREDLOG SKLEPA:
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: predsednik KMVVI, podžupan Anton Mežan
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18) Razno
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Zabeležka sestanka z dne, 8. 1. 2015 v zvezi z Ureditvijo vodnih virov magistralnega
vodovoda Radovna
Namen sestanka je seznanitev s predlogom o ureditvi vodnih virov za magistralni cevovod
Radovna in financiranju izvedenih del s strani občin
Prisotni na sestanku:
- Občina Gorje: Peter Torkar
- Občina Bled: Janez Fajfar, Matjaž Berčon, Franci Pavlič
- Občina Radovljica: Ciril Globočnik
- Komunala Radovljica: Matija Žiberna, Darko Lukan
- Infrastruktura Bled: Janez Resman, Štefan Korošec, Jožica Peljhan Korošec
Sestanek je potekal po naslednjem dnevnem redu:
1. Ukrep prekuhavanja na VS Radovna
2. Možni vzroki za mikrobiološko neskladnost vode
3. Izvedene aktivnosti
4. Predlogi za rešitev s planom aktivnosti
5. Medsebojni dogovor občin
AD1: Ukrep prekuhavanja na VS Radovna
- 7. 11. 2014 je bil zaradi ocenjene motnosti izrečen ukrep prekuhavanja pitne vode na VS
Radovna, ki je trajal do 12.12.2014, skupno 35 dni
- Do 3. 12. 2014 se je 3x v dnevu (dopoldan, opoldan in zvečer) izvajala dezinfekcija vseh 5
objektov na zajetju Ovčja jama in raztežilnika 590, vodohranov in spiranje omrežja na
hidrantih
- 3. 12. 2014 se je vzpostavila začasna obdelava vode z natrijevim hipokloritom(kloriranje s
tekočim klorovim preparatom). Istočasno so se na omrežju in pri končnih uporabnikih
izvajale meritve prostega klora v vodi.
- Najmanj 1x tedensko se je izvajalo vzorčenje pitno vode, da bi se ugotovilo uspešnost
izvedenih ukrepov.
- Uporabniki so bili obveščeni preko:
- Radio Triglav, Gorenc, Ena, o preklicu tudi Val 202
- Oglasne deske
- Spletna stran
- E-pošte, če so bili vključeni v sistem Mailee
- URSZR
- Osebno s telefonskim klicem: občine, vzgojno izobraževalne ustanove, objekti za
nastanitve in pripravo hrane (če so se prijavili na seznam: 182 objektov)
AD2: Možni vzroki za mikrobiološko neskladnost vode
- bližnji objekt, zahodno od zajetja
- mrtvi rokav reke Radovne
- potok, ki se v reko Radovno izliva približno 100 m nad zajetjem
- kmetijske površine izven prvega vodovarstvenega območja
- deponija Mežaklja, ki se nahaja na 720 mnm S-SV od zajetja, zračna razdalja 6 km
- ZIRS (Gaber Šuštaršič): gnojenje v vasi Perniki: Glede tega je bil v začetku meseca decembra
narejen odstop zadeve v pristojno reševanje kmetijski inšpekciji
AD3: Izvedene aktivnosti
- 4. 12. 2014 potop v zajetje in vse jaške:
- jaški so zasuti s prodom: najbolj je zasut jašek 4-kar 60 cm, prisotna je tudi mivka,
jašek 3-30cm, ostali do 10 cm
- v jašku 3 je večja skala
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največji pretok je v jašku 3
temperatura vode 7°C
nivo vode: Z=5m, J1=4.5m, J2 in J3=3m, J4=2.3m
jašek 4 se nadaljuje naprej: ne vemo do kam
- Izgradnja novega jaška pri črpališču Grabče za doziranje klora
- Ureditev dostopne poti do črpališča Grabče
- 17.12.2014 vzpostavitev daljinskega nadzora v črpališču Grabče: pretoki, delovanje črpalk
AD4: Predlogi za rešitev s planom aktivnosti
Navedene so samo glavne aktivnosti:
-

Izvedena faza
- Potop v vodnem viru Ovčja jama
- Nov jašek za doziranje klora
- Ureditev dostopne poti črpališča Grabče
- Daljinski nadzor
1. faza
- Ureditev začasne obdelave vode z natrijevim hipokloritom na cevovodu Zmrzlek, ki bi
napajal vodovodni sistem Radovna
- Vzpostavitev UV dezinfekcije na cevovodu Ovčja jama (po možnosti v že obstoječem
objektu)
- Ureditev regulacije v raztežilniku 590 (plovni ventil)
- Vzpostavitev daljinskega nadzora
2. faza
- Odkup zemljišča okoli vodnega vira Zmrzlek:
311 m2 že v lasti Občine Gorje
Dodatno potrebno odkupiti še 560 m2
- Raziskovalna vrtina v ožje zaledje s hidrogeološkim poročilom in vzorci: glede na rezultate
odločitev o obsegu obnove
- Postavitev objekta za stalno dezinfekcijo na cevovod Zmrzlek
3. faza
- Sanacija vodnega vira Ovčja jama:
- Čiščenje proda iz zajetja
- Sledilni poskus s hidrogeološkim poročilom:
o iz Pernikov
o opcija Mežakla (odlagališče)
- Ureditev mrtvega rokava reke Radovne
- Vzpostavitev daljinskega in video nadzora
IN/ALI
- Obnova cevovoda Zmrzlek v dolžini 3.150 m
Aktivnost

Ocena vrednosti

izvedena faza
Potop v vodnem viru Ovčja jama
Nov jašek za doziranje klora
Ureditev dostopne poti črpališča Grabče
Daljinski nadzor
1. faza
Začasna obdelava Zmrzlek
UV dezinfekcija Ovčja jama
Regulacija raztežilnika 590
Daljinski nadzor
2. faza

189

Terminski plan

20.000

dec 2014

125.000

jan 2015 – dec 2015

135.000

dec 2015 – dec 2016

Odkup zemljišča Zmrzlek
Raziskovalna vrtina Zmrzlek
Objekt za stalno dezinfekcijo Zmrzlek
3. faza
Sanacija vodnega vira Ovčja jama
Obnova cevovoda Zmrzlek

jan 2017 – …
?
*950.000

* ocena po projektu

AD5: Medsebojni dogovor občin
- Lastništvo
- Financiranje: delitev stroškov
Predstavljen je bil dokument Dogovor o ureditvi lastniških razmerij in sofinanciranje vodnih
zajetij ter magistralnega vodovoda »Radovna« (v nadaljevanju Dogovor).
Župani so pozdravili dejstvo, da se zopet pogovarja o tej temi. Župan Občine Gorje je izpostavil,
da se je predhodno potrebno dogovoriti o poravnavi preteklih obveznosti iz naslova uporabe
gospodarske infrastrukture.
Sprejeti so bili naslednji zaključki:
1. Prisotni pregledajo dokument Dogovor, ki jim ga na elektronsko pošto pošlje Matjaž Berčon.
Rok za oddajo predlogov, mnenj in popravkov je petek, 16. 1. 2015 na elektronsko pošto Matjaža
Berčona. Po potrebi se nato organizira še usklajevalni sestanek.
2. Strokovne službe Infrastrukture Bled in Komunale Radovljica pričnejo z aktivnostmi za
izvedbo 1. faze, občine pa v proračunih zagotovijo potrebna sredstva za izvedbo le-te. Ocenjena
vrednost je 145.000 EUR. Financiranje bo razdeljeno med občinami glede na Dogovor.
3. Pod 1. fazo se smatrajo naslednje aktivnosti:
- Potop v vodnem viru Ovčja jama
- Nov jašek za doziranje klora
- Ureditev dostopne poti črpališča Grabče
- Začasna obdelava Zmrzlek
- UV dezinfekcija Ovčja jama
- Regulacija raztežilnika 590
- Daljinski nadzor
Podrobno opredelitev del bodo pripravile strokovne službe in jih predhodno dale v potrditev
investitorkam.
4. O fazi 2. in 3. so bili prisotni seznanjeni. Sprejeta je bila odločitev, da se o aktivnostih v teh
dveh fazah dogovori ko bo znanih več dejstev strokovnjakov.
Pripravila strokovno-tehnična sodelavka:
Jožica Peljhan Korošec, univ. dipl. inž. geod.
Priloga:
- Dogovor o ureditvi lastniških razmerij in sofinanciranje vodnih zajetij ter magistralnega
vodovoda »Radovna«
Poslano (elektronsko):
- prisotnim na sestanku
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