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PREDLAGATELJ: župan Janez Fajfar 
 
PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Bled potrdi Zapisnik 10. redne seje Občinskega 

sveta Občine Bled z dne 22. 9. 2016. 



ZAPISNIK 
10. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, ki je bila v četrtek, 22. septembra 2016, ob 17. uri v 
prostorih Triglavska roža na Bledu. 
 
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: Jana Špec, Nina Čelesnik  
Občinska uprava: Matjaž Berčon, Aleksandra Žumer  
Ostali prisotni: Romana Purkart (Radio Triglav) 

 
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 
15 članov, zato je občinski svet lahko veljavno sklepal.  
 
Vabilo za sejo so svetniki  prejeli v četrtek 15. septembra po elektronski pošti s povezavo do 
gradiva na spletnih straneh Občine Bled, zapisnike delovnih teles pa 22.9.2016 po elektronski 
pošti.  
 
Skladno z 2. odstavkom 29. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Bled je župan predlagal 

razširitev dnevnega reda z novo 6. točko: »Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem 

načrtu Občine Bled«. Predlagatelj obveznih razlag je skladno s Poslovnikom Statutarno-pravna 

komisija, ki je skupaj z Odborom za prostor obravnavala gradivo predmetne točke. Po obravnavi 

je podala predlog, da se točka uvrsti na dnevni red seje. Člani so gradivo prejeli na seji. 

Zaradi obravnave predmetne točke je predlagal, da se dnevni red razširi. 

 
Župan je tudi obrazložil, da po poslovniku o tem ni razprave,  zato je dal na glasovanje sklep:  
Sklep št. 1: 
Občinski svet Občine Bled se strinja, da se predlagani dnevni red razširi z novo 6. točko: 
Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bled. Ostale točke  
dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo.  
PRISOTNI ZA PROTI 
15 15 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
Predsednik Statutarno-pravne komisije Simon Sirc je povedal, da je komisija ugotovila, da na 
gradivo ni formalno pravnih zadržkov za obravnavo točk dnevnega reda.  
 
 
Točka 1: Sprejem dnevnega reda  
Za 10. redno sejo je bil tako predlagan  dnevni red: 
1. Sprejem dnevnega reda 10. redne seje 
2. Potrditev zapisnika 9. redne seje z dne 21. 4. 2016 
3. Potrditev zapisnika 1. dopisne seje z dne 22. 6. 2016 
4. Pobude in vprašanja 
5. Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem 
6. Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bled 
7. Sprejem Odloka o spremembah Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Ožje središče 

Bleda«  
8. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017 in sprejem sklepa o 

zadolžitvi 
9. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Statuta občine Bled  



10. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Poslovnika občinskega sveta občine 
Bled  

11. Sprejem soglasja k prečiščenemu besedilu Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske (OZG) 
12. Sprejem Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 

oskrba s pitno vodo v Občini Bled 
13. Seznanitev s poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 2015 in informacija o celovitem 

urejanju grajskega kompleksa s pristavo 
14. Seznanitev s poročilom Turizma Bled za leto 2015 in sprejem soglasja k Letnemu 

finančnemu načrtu Turizma Bled za leto 2017 
15. Sprejem Sklepa o pristopu v omrežje občin Povezanost v Alpah 
16. Kadrovske zadeve:  

a. Soglasje k imenovanju direktorja zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske  
17. Razno 

 
 

Sklep št. 2: 
Občinski svet Občine Bled sprejme dnevni red 10. redne seje 
PRISOTNI ZA PROTI 
15 15 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
Župan je prisotne prosil, da izpolnijo vprašalnik glede Prometne strategije Občine Bled, ki je bil 
razposlan tudi vsem gospodinjstvom v občini Bled.  
 
 
Točka 2:  Sprejem Zapisnika 9. redne seje občinskega sveta z dne 21.4.2016 
 
Sklep št. 3:  
Potrditev Zapisnika 9. redne seje občinskega sveta z dne 21.4.2016 
PRISOTNI ZA PROTI 
15 15 0 
Sklep JE bil sprejet.  
 
 
Točka 3:  Sprejem Zapisnika 1.  dopisne   seje občinskega sveta z dne 22.6.2016 
 
Sklep št. 4:  
Potrditev Zapisnika 1. dopisne seje z dne 22.6.2016 
PRISOTNI ZA PROTI 
15 15 0 
Sklep JE bil sprejet.  
 
 
Točka 4:  Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
Župan je povedal, da bo na pobude in vprašanja pretekle seje odgovoril direktor, prisotne pa 
povabil,  da v nadaljevanju podajo vprašanja ali pobude. 
Direktor je odgovoril na prvo vprašanje svetnice Jane Špec, ki je spraševala, zakaj je park ob 
jezeru še v drugi polovici toplega aprila neurejen, nepokošen, neoplet in neocvetličen in povedal, 
da je občina takrat nemudoma urgirala pri Infrastrukturi Bled, vendar pa je bil ta čas za urejanje 
vremensko zelo neugoden (dež in sneg). V nadaljevanju je pojasnil, da se bo spodnji del parka 
zasadil tako kot zgornji, medovite rastline, ki so bile nasajene pred leti, se bodo zamenjale z 
vrtnicami, uredile se bodo sprehajalne poti. Na njeno drugo pobudo,  da JP Infrastruktura Bled 
d.o.o. z varnostnimi kamerami in obvestilnimi tablami zavaruje grobove na blejskem 



pokopališču je pojasnil, da namestitev videonadzora predstavlja velik finančni zalogaj in 
predlagal, da se v proračunu za leto 2017 nameni nekaj sredstev v ta namen.  
Svetnici Aneti Varl, ki je dala pobudo na prošnjo in pismo staršev z Boh. Bele, da se poišče 
dodatna lokacija glede vrtca na Boh. Beli, je povedal, da je bilo kar nekaj koordinacije in iskanje 
različnih rešitev, vendar je na koncu obveljala odločitev na nivoju vodstva občine in vrtca, da se 
glede na prenovljen vrtec Bled in zadostne kapacitete na Bledu novih oddelkov na Boh. Beli in s 
tem tudi sprejemanje dodatnih obveznosti občine, tako v investicijskem kot stroškovnem smislu, 
ne sprejme in se novi oddelki ne bodo odpirali.  
Na vprašanje svetnika Antona Omerzela, kdaj se bo popravila cesta od Zasipa proti Bledu in 
ovira na Partizanski cesti, je povedal, da sta bili obe reklamaciji uveljavljeni in sprejeti s strani 
izvajalcev in pojasnil, da se v je v drugi polovici leta problem z asfalterji, ker so vse kapacitete v 
slovenskem merilu z obsežnimi renovacijami na avtocestah in državnih cestah. Spomladi 
predvidoma asfalterji ne bodo imeli dela in bo to skrajni rok za popravilo. 
 
Nove pobude in vprašanja: 
Anton Omerzel  
»Predlagam, da se iz smeri Ribna naredi obvezna smer – zavijanje v desno proti Lescam in naj se 
avtomobili v krožišču vrnejo proti Bledu, ker so v križišču zastoji in obstaja velika nevarnost 
nesreče.« 
Aneta Varl 
»Predlagam, da občina pozove lastnike živih meja ob cestah, da so velike v predpisanih 
dimenzijah, to velja predvsem za živo mejo na Koritenski, ki se konča pri Petrolu in je zelo 
navarna.  
V imenu krajanov Boh. Bela predlagam, seveda vezano na osnutek predloga proračuna za leto 
2017, umestitev preplastitve ceste Zgornja vas – Podklanec in  razsvetljavo Podkalnec.« 
Jaka Bassanese 

»Na kateri točki smo pri izvajanju odloka o plovbnem režimu. Spomladi smo namreč sprejeli 

odlok, ki se ne izvaja v celoti. Tu ciljam predvsem na dogovore in obljube, ki sem jih sam kot 

predstavnik občine in v njenem imenu zagotovil deležnikom, in sicer prenavljanje pristanišč in 

privezov, montaža začasnega, pomožnega pomola na obstoječe objekte na otoku (kar nam 

dovoljuje tudi sam odlok). V nadaljevanju me zanima, ali je predviden plan aktivnosti prenove 

pristanišč/privezov za prihodnjo turistično sezono in kateri so to?« 

Srečko Vernig 

»Dajem pobudo, da se ugotovi število nezazidanih stavbnih parcel, ki so manjše od 500 m2 in 

večje od 400 m2. Pobudo utemeljujem s tem, da je tukaj mogoče en prostor, da bi šli občanom 

nasproti v primeru, če bi uspeli spremeniti tudi OPPN. Po drugi strani so pa lahko tudi finančne 

posledici in se mi zdi, da bi bilo smotrno, da bi se ta tematika bolj podrobno pregledala.« 

Simon Sirc  

1. Izhajajoč iz obljub OU prosim za odgovor na prošnje občanov glede: javne razsvetljave na 
Selu (polovica vasi je v temi) in ceste na Mlinem pod Kozarco (obljuba iz leta 2014). 
2. Parkirna mesta za hitre opravke (do 15 oz. 20 min brez plačila parkirnine vendar z 
nastavljeno parkirno uro) – pobuda je bila sicer že izpolnjena, a žal občani še vedno ne vedo ali 
to velja in kje? Vljudno naprošamo za objavo parkirnih površin kjer je to omogočeno v občinskih 
novicah. 
3. Koliko denarja je režijski obrat prislužil z občinsko takso in koliko kazni je bilo napisanih 
za ležanje na obali (stanje je bilo napram prejšnjem letu resnično precej boljše, pa vendar je bilo 
kar nekaj dni ko je bilo kršiteljev veliko)? 
4. »Ležeči policaji« na Cankarjevi cesti ne služijo namenu, saj jih lahko prevozijo z visoko 
hitrostjo brez “efekta”. Naj se zvišajo oz. uredijo vkopani kot v Zasipu nad Dolino (seveda ne tako 
zelo globoki), saj po tej cesti otroci hodijo v šolo. Gre za odsek kjer večina vozi prehitro. 
5. Krožno križišče med bencinskima postajama je nevarno. Kljub temu, da to ni dokončna 
ureditev, naj se  le ta ustrezno označi (bilo je že več prometnih nesreč). 
Časlav Ignjatović 



»Realizacija dosedanjih pobud in obveščanje. Recimo kanalizacija od kopališča do regatnega 
centra? 
Odgovori občanom, ne glede na to ali imajo prav ali ne. Svetniki imamo dopise od več ljudi ali 
skupin,  kot je recimo dopis Murka-g. Kosar, g. Aljeski Aleš, ga. Dornik Sonja, ga. Kapus Špela-
parking pri partizanu, Jadralni klub Bled in še kašen dopis bi se našel. Ni odgovora ne 
pošiljateljem in ne svetnikom. 
RD BLED je postavila vprašanje glede nekontroliranega  potapljanja. 
Kanalizacijski jaški ropotajo na več mestih po Bledu. Ljudje sprašujejo, če je možna rešitev in kdo 
je dolžan to narediti?« 
Brigita Šolar 
»1. Podajam pobudo o ureditvi  kolesarske steze v Betinskem klancu, ki ni primerno označena . 
Povem, da je bila problematika izpostavljena tudi na Krajevni skupnosti, odgovor občine pa je 
bil, da je državna cesta  in prioriteta države, pred sejo pa sem prejela informacijo, da se je na tem 
že nekaj naredilo.  
2. Podajam pobudo za namestitev bankomata na področju Mlina 
3. Podajam pa tudi zahvalo občinski uprave s strani soseske Dindol, da je našla možnosti, da se je 
realizirala avtobusna linija šolskega prevoza  s področja Dindola.« 
Matjaž Berčon je na seji odgovarjal na vprašanja in pobude:  

- postavitev bankomata na Mlinem – pobuda  se bo posredovala različnim bankam, ki 
so  prisotne v Občini Bled; 

- kolesarska pot v Betinu - cesta, kot tudi kolesarska pot, je državna in ne občinska 
pristojnost. Dodal je še, da se bo celostno vodenje kolesarjev lahko izpeljalo šele takrat, 
ko bo zgrajena južna obvoznica in navezava naprej. Povedal je še, da je po mnenju 
upravljalca – direkcije, označitev ustrezna;  

- nekontrolirano  dvigovanje potopljenih stvari – dvigovanje potopljenih stvari ureja 
zakon in občina nima pristojnosti. Povedal je še, da je pobudo, ki jo je posredoval svetnik 
Ignjatović že predhodno, posredoval obema potapljaškima društvoma, vendar pa 
odgovora občina še ni prejela;  

- kanalizacija od kopališča do regatnega centra – kopališče in Vili Rog ter Zlatorog so 
povezani v center Bleda, od Ribiča pa bo šla nova kanalizacija proti Regatnemu centru. 
Pridobivajo se služnosti in pridobiva se gradbeno dovoljenje – v letu 2017, realizacija pa 
predvidoma v letu 2018; 

- javna razsvetljava na Selu in ceste na Mlinem pod Kozarco – pod Kozarco obljubljena 
že večkrat, vendar pa so razlog sredstva, ki omejujejo izvedbo. Občina bi na tem področju 
izvedla kompleksno investicijo, vendar kot že povedano, finančna sredstva tega ne 
omogočajo. Za del razsvetljave na Selu pa je v triletnem programu  družbe Petrol; 

-  ležanje na obali – ukrepov je bilo v poletnem času zelo malo, saj so bile kapacitete 
redarske službe usmerjene v druge naloge, zlasti na pobudo nekaterih občanov oziroma 
inciativ občanov, ki so delo usmerjali v druga področja;  

- parkirna mesta za hitre opravke – so bila realizirana, zagotovo pa objekti, ki so 
izpostavljeni javnega značaja imajo možnost teh modrih con z namestitvijo ure brez 
parkirne nalepke;  

- »ležeči policaji« na Cankarjevi cesti – so že kar nekaj let postavljeni na inciativo 
krajanov, so nizki na željo občanov, pri celoviti prenovi Cankarjeve ceste pa bo pobuda 
upoštevana; 

- rondo – skulptura – po projektu, ki ga je potrdila država, ker gre za državno cesto, na 
tem rondoju ni predvidene nobene skulpture, v kolikor pa bi bila to želja, pa bi bilo 
potrebno projekt obnoviti. Obrazložil je, da je rodno namenjen prometni varnosti, 
pretočnosti in v tem smislu je tehnični objekt; 

- evidenca zemljišč od 400 – 500 m2 -  direktor pove, da teh zemljišč ni veliko in da je to 
predmet trenutnega podrobnega pregleda OPPN in kjer se bo izkazalo, da je to z vidika 
pozidave nekih verzeli smotrno, se bo to urejalo s podrobnimi izvedbenimi pogoji. 
Povedal je še, da je načelna odločitev, da se kriterija 500 m2 za gradbeno parcelo ne bi 
nižalo; 



- uveljavljanje plovbnega režima – direktor obrazloži, da gre mogoče še za kakšno 
nedoslednost, vendar ugotavlja, da se je odlok v pretežni meri uveljavil. Večjih kršitev ni 
več. Od vstopno izstopnih mest se je v tem letu obnovilo postajališče pod Kazino, v 
naslednjem letu se bo obnovilo postajališče na Mlinem, vse ostalo pa je zopet odvisno od 
razpoložljivih finančnih sredstev. Glede na dodatno vprašanje svetnika Bassaneseja je 
direktor povedal, da upravljalec otoka, je pristala na to, da bo občina prevzame 
koordinacijo priprave projektne dokumentacije in se predvideva, da bo do naslednje 
sezone to urejeno in da se bodo v skladu s predpisi pridobila vsa potrebna soglasja;  

- žive meje – se bo opozorilo Medobčinski inšpektorat, vendar pa se lahko vsak vedno 
obrne direktno na Medobčinski inšpektorat, če se ugotovijo, da žive meje ovirajo 
preglednost; 

- cesta Podklanec – je na listi, vendar pa je zopet vse odvisno od finančnih sredstev, kar 
velja tudi za javno razsvetljavo;  

- iz Ribnega direktno v krožišče – pobuda se bo posredovala na Direkcijo za ceste; 
 
 
Točka 5. : Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem 
Ugotovitev  javne koristi za nakup oziroma razlastitev nepremičnin s parc.št. 533/16 k. o. 
Ribno in dela parc. št. 533/10, 532/2 k. o. Ribno, ki so potrebne za ponovno vzpostavitev 
javnega prometa po kategorizirani javni cesti JP 513076-Koritno VI. 
 
Uvodno obrazložitev je podal  direktor občinske uprave. 
 
Z vsebino se je strinjal tudi  Odbor za proračun in občinsko premoženje   

Sklep št. 5: 
Občinski svet Občine Bled sprejme sklep o ugotovitvi javne koristi za nakup oziroma 
razlastitev nepremičnin s parc.št. 533/16 k. o. Ribno in dela parc. št. 533/10, 532/2 k. o. 
Ribno, ki so potrebne za ponovno vzpostavitev javnega prometa po kategorizirani javni 
cesti JP 513076-Koritno VI. 
PRISOTNI ZA PROTI 
15 15 0 
Sklep JE   bil sprejet. 
 
 
Točka 6:  Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bled 

Uvodno obrazložitev je podala višja svetovalka za pravne zadeve Aleksandra Žumer 
 
Z vsebino  se je strinjal tudi Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja. 

Sklep št. 6: 
Občinski svet Občine Bled sprejme obvezno razlago Odlok o prostorskem načrtu Občine  
Bled. 
PRISOTNI ZA PROTI 
15 15 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 7:     Sprejem Odloka o spremembah Občinskega podrobnega prostorskega načrta 

»Ožje središče Bleda«  

Uvodno obrazložitev je podal direktor občinske uprave.  



Z vsebino se je strinjal tudi Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja. 

Sklep št. 7: 
1. Občinski svet Občine Bled v skladu z 2. alinejo 1. odstavka 73. člena Poslovnika 

Občinskega sveta Občine Bled obravnava odlok po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o prvih spremembah Občinskega 

podrobnega prostorskega načrta Ožje središče Bleda. 

PRISOTNI ZA PROTI 
15 15 0 
Sklepa STA   bila sprejeta. 
 
 
Točka 8: Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017 in sprejem 
sklepa o zadolžitvi 
 
Uvodno obrazložitev je   podal direktor občinske uprave.   
 
Z vsebino  so se  strinjali  tudi Odbori, ki so ga obravnavali. 

Anton Mežan  je predlagal da se v proračunu za leto 2017 namenijo sredstva  za:  
-  KS Ribno – asfaltiranje  in ureditev meteorne vode na Gorenjski cesti (Božič, Triplat, 

Zdravje). Pri obnovi Izletniške ceste predlagal, da se poskrbi zato, da gredo faze ena za 
drugo, da se ne bo ponovila Cankarjeva. Predlaga dokončanje komunalne infrastrukture 
na Selu in bi javni razsvetljavi dodal še vodovod, saj je vodovod v spodnji vasi dotrajan 
oziroma neprimeren. Predlagal je širitev pokopališča v Ribnem, predvsem priprava 
projektov. Prenesel je tudi pobudo KS Ribno, da če se v proračunu ne more zagotoviti 
sredstev za vzdrževanje ceste od Bodešč do Savskega mostu oziroma če ta del ceste ne 
spada v koncesijsko pogodbo o vzdrževanju cest v Občini Bed, da se izvzame iz te 
pogodbe in da se občina dogovori s koncesionarjem iz Lancovega, ki cesto na radovljiški 
strani vzorno vzdržuje. Na Koritnem pa predlagal manjši poseg  - ureditev  bankin na 
cesti do Koritnega (nad Pibernikom);  

- KS Boh. Bela -  ureditev trga okrog vaške lipe, zagotovitev sredstev za ureditev ceste 
Zgornja vas – Podklanec;  

- KS Rečica – velik problem  je odcep ceste Za žago do hišne številke 20, kjer je meteorna 
voda velik problem, uredi naj se javna razsvetljava in je mnenja, da je to prioriteta in bi 
bilo potrebno zagotoviti sredstva v proračunu za leto 2017; 

- KS Bled  - odkup zemljišč in ureditev ceste na Partizanski cesti, do hiš s številko 23 in 
predlaga, da se zagotovijo tudi sredstva za javno razsvetljavo na tem delu ulice. Predlagal 
je tudi, da naj se, kot je navedeno v Načrtu razvojnih programov, uredi energetska 
sanacija OŠ Bled, za katero je za leto 2017 zagotovljenih 50.000,00 € za projektno 
dokumentacijo.  Predlagal je tudi izravnavo in preplastitev dela cesta med hotelom Lovec 
in TPC.  

Predlagal je še, da Infrastruktura Bled oziroma občina zagotovi dodatna sredstva, da se bodo 
smeti okoli jezera pobirala tudi izven rednih poti, predvsem v času turistične sezone.  
Vprašal je še, za kaj je namenjenih 5.000,00 € za muzej lesenih plovil.  
Vprašal je tudi, da glede na to, da je za leti 2018 in 2019 predvideno 200.000,00 € za gasilsko 
vozilo, ga je zanimalo za kakšno vozilo gre.  
Opozoril je še na letni izvedbeni načrt financiranja na področju kulture, kjer so bila našteta 
nekatera društva, pa ne vsa, šest je izpuščenih in opozoril, da ne bi prišlo do problema 
sofinanciranja.  
Pri letnem programu športa je pohvalil prizadevanja Infrastrukture, da so obratovalni stroški, 
financirani s strani občine danes enormno nižji, kot pred nekaj leti.  



Za prireditve je predlagal, da gre višina sredstev na postavki na višino, kot je bila prejšnja leta, 
predvsem tudi iz vidika, ker se bosta v letu 2017 odvijala tudi dva nova dogodka. 
Predlagal je, da se na kmetijskem delu predvidi v proračunu za leto 2017 znesek 5.375,00 € za 
pripravke, ki se vlivajo v gnojevko in se s tem zmanjša smrad za 40- 60 % in da se porazdeli med 
kmete, gre pa za skupno akcijo tudi z Občino Gorje.  
Janez Brence je opozoril, da je proračun manjši za cca 2 mio € in bodo verjetno temu tudi manj 
vlaganj v investicije, kar pa je na dolgi rok zelo nevarno.  
Opozoril je še na izdelavo projektne dokumentacije za ureditev Dob, da se ne izpusti ulica, kjer je 
7 priključkov na kanalizacijo samostojnih in predlagal,  da se  to uredi. 
Simon Sirc je predlagal, da se sredstva, ki so namenjena sofinanciranju obnove Festivalne 
dvorane prenesejo na postavko razvoj podeželja in sicer sofinanciranje programov na področju 
kmetijstva, se pravi za subvencije, saj bil mnenja, da se v podeželje vlaga premalo, čeprav 
kmetijstvo predstavlja zelo velik potencial za razvoj turizma.  
 
Matjaž Berčon je odgovoril na predlog svetnika Sirca, da se je Festivalna dvorana skladno z 
dogovorom z državo, programom, dolgoročnim načrtom upravljanja zavoda in objektov 
»naprtila« Zavodu za kulturo in se nekako mačehovsko obnašamo do svojega objekta, ki je 
občino dolga leta bremenil v nekaj 10-tisočih evrih in vsaj v stroškovnem smislu je občina 
razbremenjena s tem, v investicijskem pa bi bilo nekorektno do partnerja, R Slovenije, da ne bi 
sodelovali pri vlaganjih. Povedal je še, da Zavod za kulturo skozi ostale programe v lokalnem 
okolju zelo veliko pomaga in se postavka mora ohranit. Se je pa strinjal s tem, da je potrebno 
poiskati več virov za financiranje in spodbujanje dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu. Glede 
samega financiranja kmetijstva je povedal, da je več sredstev namenjenih v ta namen, celo več, 
kot v preteklih letih in še dodal, da bo občina takrat, ko se ob pripravljal razpis, dala večji 
poudarek temu, kar vodi v spodbujanje podjetništva na manjših kmetijah.  
Glede posameznih postavk, predvsem tistih, ki jih je izpostavil podžupan, je povedal, da se bodo 
vzele kot pobude in apeliral tudi na ostale, da oddajo svoje pobude, mnenja.  
Odgovoril je še na vprašanje podžupana glede muzeja lesenih plovil in obrazložil, da je to ideja 
izvajalca z Bleda in dodal, da se je zadeva pričela šele razvijati, vendar pa je mnenja, da bi v 
kontekstu Seliš lahko nastal muzejsko turistični objekt.  
Glede gasilskih vozil je povedal, da so draga, saj povprečno gasilsko vozilo, kot ga imajo naša 
društva, 168.000,00 € znese sofinanciranje s strani občine. Kar pa je planirano za naslednji dve 
leti, pa se nanaša na osrednjo gasilsko društvo, kjer je sofinanciranje še večje in jim po gasilski 
kategorizaciji, ki jo predpiše država, pripada še več sredstev.  
Glede zadolževanje občine je povedal, da je občina v preteklih letih vzela dva klasična kredita, za 
gradnjo vrtca in za potrebe gradnje obvoznice, ki pa se je formalno razdelil oziroma namenil tudi 
za gradnjo doma krajanov na B. Beli. Kredit, ki se najema za leto 2017 je brezobrestno posojilo, 
ki ga je ponudila R Slovenija in še dodal, da je Skupnost občin sprožila ustavni spor, kjer se 
dokazuje, da bi to morala biti nepovratna sredstva in obstaja neka verjetnost, da se ta sredstva 
celo spremenijo v nepovratna sredstva.  
 
Sklep št. 8: 

1. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Bled za 
leto 2017. 

2. Občinski svet Občine Bled sprejme  predlog Kadrovskega načrta Občine Bled za 
leti 2017 in 2018, ter kadrovski načrt MIR Bled, Bohinj in Železniki za leti 2017 in 
2018. 

3. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Letnega načrta pridobivanja in 
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bled za leto 2017. 

4. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Stanovanjskega programa Občine Bled 
za leto 2017. 

5. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Letnega programa športa v Občini 
Bled za leto 2017. 

6. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Letnega izvedbenega načrta 



financiranja področja kulture v Občini Bled v letu 2017. 
7. Občinski svet Občine Bled za leto 2017 sprejme sklep o najemu brezobrestnega 

kredita pri državnem proračunu v  skupni višini 85.997,00 €, ki zapade v plačilo v 
prihodnjih 10 letih od 1. 1. 2019 dalje za poravnavo obveznosti iz naslova 
rekonstrukcije Rečiške ceste.  

PRISOTNI ZA PROTI 
15 15 0 
Sklepi SO   bili sprejet. 
 
 
Točka 9:  Sprejem osnutka Sprememb in dopolnitev Statuta občine Bled 
 
Uvodno obrazložitev je podala Aleksandra Žumer, višja svetovalka za pravne zadeve 

Statutarno-pravna komisija je na svoji seji Osnutek obravnavala in k njemu podala tudi 
dodatne predloge sprememb.   
Srečko Vernig je menil, da je ureditev v Statutu, ki opredeljuje imenovanje KMVI, dobro urejeno.  
Spraševal se je, da glede na to, da se sklicuje na 2. člen Ustave, ki pravi, da je Slovenija pravna in 
socialna država,kje ni zagotovljena pravnost in socialnost države, če se ohrani taka dikcija, kot je 
navedena v Statutu. Predlagal je, da se glasuje proti predlogu  in da se ohrani obstoječa dikcija, ki 
ne ustvarja konfliktov že na samem začetku in ne postavlja mej med koalicijo in opozicijo in je 
tako lažje funkcionirati. Predlagal je še, da naj Ministrstvo za javno upravo, v kolikor je mnenja, 
da dikcija ni v skladu z Ustavo, sproži ustavni spor. Poudaril je, da naj se sledi njegovemu 
predlogi in naj se  predlog v tem delu zavrne (ostalo dopušča) in predlagal je tudi, da bi se o tem 
glasovalo ločeno v tem delu predloga. 
Simon Sirc se je strinjal s predlogom predhodnika in obenem predlagal, da se prouči, da bi se 
Statut spremenilo ali nadgradilo in povedal, da so Statut prevetrili tudi na SPK in izpostavil samo 
nekatere člene in sicer:  

- sklicati seje OS najmanj šestkrat letno (v času volitev se je na pobudo svetnikov večkrat 

pokazalo potreba po izrednih sejah, ki so se potem reševale z nekimi neformalnimi 

sestanki in dopisovanju po e-pošti). Obrazložil je še, da je porast problematik privedlo do 

tega, da se poveča število sej, tudi glede na to, da občani sprašujejo kaj se v občini dogaja, 

svetniki sami pa o tem nimajo določenih informacij. 

- doda se tudi, da ima občina lahko dva podžupana. 

Srečko Vernig je na zadnji predlog Simona Sirca repliciral in povedal, da je odvisno, na kakšen 

način se oblikuje lokalna oblast in se oblikuje po sistemu opozicija in koalicija, potem lahko tudi 

župan imenuje dva podžupana, če mu to dopušča Statut, mnenja pa je bil, da to povzroča tudi 

velike stroške. Bil je mnenja, ta tako majhna občina, kot je Bled, ne potrebuje dveh podžupanov 

in povedal, da je bila zato sprememba v letu 2010 uveljavljena v zaščito proračuna in predlaga, 

da se ne spreminja in naj se taka dikcija ohrani.  

Jaka Bassanese je povedal, da vidi večji problem kot političen, kot pa stroškoven, vendar pa dva 

neprofesionalna podžupana predstavljata manjši strošek kot en profesionalen.  

Anton Mežan je povedal, da se strinja s predlogom svetnika Verniga in ga tudi podpira.  

Simon Sirc je povedal, da je prav, da v Statutu obstaja dikcija o dveh podžupanih. 

Janez Brence je bil mnenja, da Statut lahko spremeni vsakokratna politična večina. 

 
Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Sprememb in dopolnitev  Statuta občine 
Bled, pri čemer se predlagana vsebina 4. člena ne sprejme. 
PRISOTNI ZA PROTI 
15 15 1 
Sklep JE   bil sprejet. 



 
 
Točka 10:  Sprejem osnutka Sprememb in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta 
občine Bled 
 
Uvodno obrazložitev je podala Aleksandra Žumer, višja svetovalka za pravne zadeve 
  
Osnutek je obravnavala tudi Statutarno-pravna komisija, kjer so bili podani tudi dodatni  
predlogi sprememb. 
Simon Sirc je predlagal:  

- najmanj 6 sej  na leto; 
- gradivo za sejo naj se prejme najmanj 10 dni pred sejo;  
- najmanj 5 dni pred odbori delovnih teles; 
- doda naj se nov člen – vključitev javnosti - župan ali član občinskega sveta lahko  

predlaga, da se v razpravo vključi oseba, ki bi lahko dala svoje strokovno mnenje ali 
stališče ali ki zastopa interese določene skupnosti. Župan mora predhodno pridobiti 
soglasje občinskega sveta s sklepom; 

- vse ostalo naj se upošteva, kot je bilo predlagano na SPK. 

Sklep št. 10: 
Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Sprememb in dopolnitev Poslovnika 
občinskega sveta občine Bled. 
PRISOTNI ZA VZDRŽAN  
15 15 0 
Sklepa JE   bil sprejet. 
 
 
Točka 11:   Sprejem soglasja k prečiščenemu besedilu Statuta Osnovnega zdravstva 
Gorenjske (OZG) 
 
Uvodno obrazložitev je   podala  Aleksandra Žumer, višja svetovalka za pravne zadeve 
 
Sklep št. 11: 
Občinski svet Občine Bled sprejme soglasje k prečiščenemu besedilu Statuta Osnovnega 

zdravstva Gorenjske (OZG) 

PRISOTNI ZA PROTI 
15 15 0 
Sklep JE bil sprejet. 



Točka 12:   Sprejem Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske 
gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Bled 
 
Uvodno obrazložitev je podala  predstavnica Infrastrukture Bled, Irena Gogala.  

Z vsebino se je strinjal tudi Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja. 
 
Janez Brence je povedal, da je Občina Gorje z njihovega stališča zelo modro izkoristila način 

delitve premoženja med občinami Radovljica, Bled in Gorje in sicer v tem smislu, da tisti objekti, 

ki ležijo na teritoriju Občine Gorje, so last občine Gorje. Povedal je, da se mu zdi zelo neverjetno, 

da le-ta naroči cenitev komunalnih vodov oziroma vodovoda in s tem bistveno povečajo 

vrednost teh transfernih vodov. Posledica vsega tega je bistveno večji amortizacijski strošek, 

bistveno večje cene za oskrbovanje z vodo in ta strošek je možno prevaliti na neposredne 

porabnike. Razlika v ceni na Bledu je 45.000,00 € in izključno samo zaradi poteze Občine Gorje. 

Povedal je, da je bila odločitev na Odboru za finance  da tudi Občina Bled pripravi izračune za 

zaračunavanje omrežnine za kanalizacijo. 

Časlav Ignjatović – je bil mnenja, da revanšižem ne vodi nikamor in se je popolnoma strinjal s 

predhodnikom in poudaril, da takrat, ko bo narejen obračun za določene stvari, pri katerih je v 

prednosti občina, da se takrat občanom in občankam vrne ta del. 

Srečko Vernig je povedal, da je svetnik Brence zelo precizno razložil in determiniral celoten 

problem in dodal, da bi bilo smiselno, da se sledi predlaganim idejam.  

Janez Brence je še dodal, da po obračunu, kako se zaračuna kanalščina je temelj za izračun 

kanalščine je poraba pitne vode in je potrebno opozoriti občino Gorje, da če se uporabijo isti 

kriteriji, bodo plačali bistveno več. 

Anton Omerzel je povedal, da ne bo glasoval, da bodo ljudje zopet plačevali. Če je to politična 

zadeva, je to zadeva med dvema občinama in naj se obremeni občinsko podjetje, ki je 

neposredno udeleženo in naj poravna znesek.  

Matjaž Berčon je povedal, da je bil elaborat cenitve, ki je bil na zahtevo Občine Bled predložen s 

strani Občine Gorje, pripravljen korektno. Dodal je še, da se je potrebno zavedati, da ko sta šli 

občini narazen, in še, ko so bila sredstva s 1.1.2010 prenesena z javnih podjetij med osnovna 

sredstva občin, se je to moralo zgoditi. Strošek 50.000,00 € je letni strošek in se nanaša na vso 

primarno infrastrukturo, od vodnega zajetja do magistralnega vodovoda. Dodal je še, da bo to 

»teplo« predvsem občane Občine Gorje, ki bodo svojo vodarino, svojo omrežnino, plačali skoraj 

še enkrat več kot so jo plačevali do sedaj. Strinjal se je tudi s tem, kar je izpostavil svetnik Vernig, 

da se bo Občina Bled v naslednjem obdobju zelo posvetila analizi lastnih vodnih virov in mogoče 

se bodo takrat lahko izpostavila drugačna izhodišča za pogajanja. Apeliral je na svetnike, da 

podprejo elaborat.  

Srečka Verniga je zanimalo, kakšno je mnenje po študiji elaborata.  

Matjaž Berčon je povedal, da je po mnenju Občine Bled cenitev korektna.  

Janez Brence je dodal, da vod, ki je v lasti Občine Gorje, javno podjetje, ki je v večinski lasti 

Občine Bled, plačuje, ker upravlja z občinskim premoženjem neko odškodnino in se prelije v 

proračun Občine Gorje. Obrazložil je potek denarnih tokov, vse malo več plačujejo, javno 

podjetje seveda malo več plača latniku, ki svojo nepremičnino ponovno vrednoti na bistveno 

višjo vrednost, ko pa gre za obogatitev Občine Gorje, pa gre kar skozi javno podjetje, ki je v 

večinski lasti Občine Bled in bo moralo plačevati Občini Gorje in se bo Občina Gorje proračunsko 

obogatila. Predlagal je, da se ugotovi, ali na teritoriju Občine Bled obstajajo vodni viri, ki bodo 

lahko za male denarje možno  v relativno kratkem času usposobiti, da bo zadostil uporabnikom 

Občine Bled. Povedal je še, da bo podprl sprejem elaborata.  



Anton Omerzel je predlagal, da se razišče, ali je cenitev pravilna in predlagal, da se najame 

izvedenca in da preveri, kakšna je cenitev, vzporedno pa naj  občina prične s postopkom, ki se 

tiče kanalizacije. Predlagal je, da se o elaboratu ne glasuje. 

 
Sklep št. 12: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske 
gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Bled. 
PRISOTNI ZA PROTI 
15 10 2 
Sklep JE  bil sprejet. 
 
 
Točka 13:    Seznanitev s poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 2015 in informacija o 
celovitem urejanju grajskega kompleksa s pristavo  
 
Uvodno obrazložitev je podal  direktor Zavoda za kulturo Bled, Matjaž Završnik  

Z vsebino se je  strinjal Odbor za družbene dejavnosti 

Janez Brence je povedal, da gre za odlično poslovanje gradu in za odlično sodelovanje z občino. 

Prosil je še za obrazložitev funkcioniranja parkirišča pod gradom.  

Matjaž Završnik je odgovoril, da se parkirišče preseli praktično na teren ob Športnem parku, ki 

je v lasti Občine Bled. Uredil pa se bo tudi vmesni del med sedanjo peš potjo  in obstoječo cesto, 

tako da bo v bistvu iz tega parkirišča urejen ekološki prevoz na grad. Parkirišče bo urejeno tako 

za avtobuse, avtodome in za osebna vozila in to v taki količini, da bo dnevni pretok obvladljiv. 

 

Sklep št. 13: 
1. Občinski svet Občine Bled se seznani s  poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 

2015 in informacijo o celovitem urejanju grajskega kompleksa s pristavo. 
2. Občinski svet občine Bled soglaša s sprejetim sklepom Sveta zavoda Zavoda za 

kulturo Bled št. SZ 3-SZ-2016  z dne 23.2.2016, ki se nanaša na izplačilo delovne 
uspešnosti  iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za 2015. Ne glede na 
predvideno dinamiko izplačila, ki izhaja iz točke II tega sklepa, se izplačilo delovne 
uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev za leto 2015 (namesto marca 2016) 
opravi pri plači za mesec oktober 2016.  

3. Občinski svet občine Bled soglaša s sprejetim sklepom Sveta zavoda Zavoda za 
kulturo Bled št. Št. 6-SZ-2016  z dne 23.2.2016, ki se nanaša na izplačilo akontacij za 
delovno uspešnost  iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za 2016. Ne glede na 
predvideno dinamiko izplačil akontacij, ki izhaja iz točke II tega sklepa,  se prvo 
akontacijo (namesto marca 2016) izplača pri plačah za mesec september 2016.   

4. Občinski svet občine Bled soglaša, da je direktor javnega zavoda Zavod za kulturo 
Bled Matjaž Završnik upravičen do plačila delovne uspešnosti za povečan obseg dela 
v višini 10 %. 

PRISOTNI ZA PROTI 
15 14 0 
Sklepi SO bili sprejeti. 
 
 
Točka 14:    Seznanitev s poročilom Turizma Bled za leto 2015 in sprejem soglasja k 
Letnemu finančnemu načrtu Turizma Bled za leto 2017 
 
Uvodno obrazložitev je podal  direktor Turizma Bled, Jaka Ažman    



Matjaž Berčon je dodal, da ima Občina 14% porast gostov, kar v dveh letih kumulativno pomeni 

25 % gostov več. Dodal je še, je bil Bled pred desetimi leti obsojen samo na nekaj mesecev 

turistične sezone, danes pa se lahko trdi, da je Bled destinacija 365 dni v letu, seveda če se na 

tem dela. Dodal je še, da se je s prihodom novega direktorja povezovanje deležnikov okrepilo.  

Druga pomembna stvar je rezervacijski sistem FERATEL, ki ga je slovenska država najela v 

imenu vseh turističnih promotorjev, in je po desetih letih životarjenja zaživel na Bledu, kjer je 

bilo v enem letu naredil toliko realizacije, kot v vseh sosednjih destinacijah skupaj. Povedal je, da 

je vse to zasluga vseh deležnikov, ki so se povezali v sistem na Bledu in tu se kaže, kaj pomeni, 

sloga, moč in kaj pomeni jasno začrtana vizija.  

Z vsebino se je strinjal Odbor za gospodarstvo in turizem 

Anton Omerzel je pohvalil delovanje zavoda. Povedal je še, da je potrebno cenit naravno dane 

lepote in to spoštovat, ter poudaril, da se bo njegova lista zavzela za to, da bo na Bledu najnižja 

cena za nočitev najmanj 35 €, saj bi s tem dvignili nivo gostov. Apeliral je na to, da bi zavod 

poskušal ljudem povedat, da se bodo morale cene povišati cene, saj bi s tem pridobili boljše 

goste in s tem posledično višji zaslužek in večji vložek v kraj. Zavodu je še predlagal, da bi 

mogoče poskušal pridobiti tudi kakšno dodatno letalsko linijo, predvsem iz skandinavskih držav. 

Časlav Ignjatović je pohvalil vodenje  in delo zavoda. 

Anton Mežan je povedal, da je v lanskem letu zaživel poizkus praznične zimske promenade in 

poudaril, da tukaj nista bila prisotna samo občina in zavod, ampak je velika večina sodelujočih  

prišla na Bled »zastonj«,  nagradili so se samo z brezplačnimi obroki – pogostitve so se izvedle v 

blejskih hotelih, gostiščih, pizerijah. Poudaril je še, da je v letošnjem letu potrebno to še 

nadgraditi. 

 

Sklep št. 14: 
1. Občinski svet Občine Bled se seznani s Poročilom Turizma Bled za leto 2015. 

2. Občinski svet Občine Bled sprejme soglasje k Letnemu finančnemu načrtu 

Turizma Bled za leto 2017. 

PRISOTNI ZA PROTI 
15 15 0 
Sklepa STA bila sprejeta. 
 
 
Točka 15:   Sprejem Sklepa o pristopu v omrežje občin Povezanost v Alpah 
 
Janez Fajfar je povedal, da je Občina Bled povezana že v Alpskih biserih, ki je turistične, 

promotivne narave in ki ima glavno podlago v mehki mobilnosti. V tej skupini je občina 

udeležena v treh mednarodnih projektih, kjer se izmenjujejo izkušnje. Prejeli smo srečanje na 

Bledu (dvakrat), ki se bo financiral s takega projekta.  

Dodal je, da se Občina priključi Povezanosti v Alpah, skupnosti alpskih občin, ki obsega  vse 

države v alpskem prostoru. V tej povezanosti so bolj ali manj aktivne še Občina Kranjska Gora, 

Bohinj, Bovec in Kamnik. Povedal je, da se takega srečanja sam že udeležil in sicer na temo 

beguncev in dodal, da je bilo zelo zanimivo. Mnenja je bil, da bi bilo zelo dobro, da občina 

pristopi k temu projektu, saj je Občina zelo priznana v tem projektu. Članarina znaša 1.550,00 € 

in dodal, da so to zadeve, ki lahko kraju prinesejo veliko. Predvideva se, da bi lahko čez dve leti 

se to organiziralo na Bledu, kar pomeni 50 – 60 županov in kar se plača iz participacije. Poudaril 



je, da na teh srečanjih prihaja do izmenjave izkušenj, dobrih praks in do sodelovanja na 

mednarodnih projektih.  

Z vsebino se je strinjal tudi Odbor za gospodarstvo in turizem.  
 
Sklep št. 15: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o pristopu k Omrežju občin »Povezanost v 
Alpah. 
PRISOTNI ZA PROTI 
14 14 0 
Sklep JE  bil sprejet. 
 
 
Točka 16:   Kadrovske zadeve:  
 a. Soglasje k imenovanju direktorja Zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske 
 
Uvodno obrazložitev je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja in imenovanja, Anton 
Mežan 
 
Sklep št. 16: 
Občinski svet občine Bled soglaša z imenovanjem Jožeta Veternika za direktorja zavoda 
Osnovnega zdravstva Gorenjske za mandatno obdobje 5 let od 1.10.2016 do 30.9.2021.   
PRISOTNI ZA PROTI 
15 15 0 
Sklep JE  bil sprejet. 
 
 
Točka 17:   Razno:  
 
Matjaž Berčon je pod točko, ki ni bila odprta za javnost, odgovoril še na nekatera vprašanja 
svetnikov. 
Jaka Bassanese  je predlagal, da se poročilo o aktivnostih občinske uprave objavi tudi za 
javnost, saj je na Bledu prisotnega zelo veliko negativizma in nevednosti. 
Zora Završnik Černologar je prisotne seznanila z novim dogodkom, ki se bo odvijal na Bledu in 
sicer od 6. – 9. oktobra v hotelu Astoria na Bledu, na Blejskem gradu in v Festivalni dvorani EX 
TEMPORE – BLED. 
Janez Fajfar je pozval glede prisotnosti na prireditvah, ki se dogajajo v Občini Bled in apeliral, 
da se v čim večjem številu udeležujejo dogodkov. 
Janez Fajfar je predstavil kandidaturo za Svetovno prvenstvo v biatlonu 2021. Kandidaturo je 
dobila Rusija, čeprav je bila predstavitev Slovenije daleč najboljša.  

Seja se je zaključila ob 19.10. 

 
Številka:  034-4/2016-18 
Datum:  22. september  2016 
 
 
Po zvočnem posnetku zapisala: 
Vlasta Pretnar, tajnica župana  
                     Župan Občine Bled 
               Janez Fajfar 


