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Predlog SKLEPA: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Zapisnik 3. redne seje Občinskega 
sveta Občine Bled, z dne 19.4.2011. 
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  Številka: 034-5/2011-43 
         Datum: 21-apr-2011 
 

ZAPISNIK 
 

3. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, ki je bila v torek, 19. aprila 2011, ob 17.00 uri, 
v prostorih Festivalne dvorane Bled (I. nadstropje). 
 
Prisotni: Anton Omerzel (SNS) – od 17.03 ure do 22.45 ure, Janez Petkoš  (DeSUS), 
  Pavla Zupan (DeSUS), mag. Leopold Zonik (DeSUS) – od 17.30 ure dalje, 
  Majda Loncnar (DeSUS), Vinko Poklukar (LNK), Ludvik Kerčmar (SD), Slavko 
  Ažman (LLP) – od 17.03 ure dalje, Davorina Pirc (LDS), Srečko Vernig (LDS), 
  Janez Brence (SDS) – od 17.03 ure dalje, Miran Vovk (SDS), Miran Kresal 
  (N.Si), Karmen Kovač (LTM in SMS-zeleni), Anton Mežan (LTM in SMS- zeleni) 
  in Radoslav Mužan (LTM in SMS-zeleni). 
Opravičeno odsotna: Jana Špec (SD)  
 
Novinarji:  Romana Purkart, Radio Triglav Jesenice 
Poročevalci:  Eva Štravs Podlogar – direktorica Zavoda Turizem Bled, Matjaž Završnik – 
  direktor  Zavoda za kulturo Bled; Urška Kmetec in Niko Dobrovoljc – Eco 
  Consulting d.o.o., Mirko Ulčar – direktor JP Infrastruktura  Bled d.o.o. in Anže 
  Urevc 
Občinska uprava: Matjaž Berčon - v.d. direktor občinske uprave, mag. Bojana Novak, mag. 
  Romana Starič in mag. Barbara Jančič – oddelek za varstvo okolja in GJS ter 
  infrastrukturo, Nataša Hribar in Marjana Burja – oddelek za javne finance, 
  gosp. in družbene dejavnosti in Polona Tomažič – tajnica OS 
 
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 12 članov, zato je občinski svet lahko veljavno sklepal. 
(Ugotavljanje prisotnosti in glasovanje je potekalo preko interaktivnega glasovalnega sistema 
– vsi izidi glasovanj so priloga zapisniku.) 
 
Dnevni red: 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom v petek, 8. aprila 2011. 
V petek, 15. aprila 2011 je bilo po elektronski pošti (v ponedeljek, 18.4.2011 pa še preko 
kurirja) poslano dodatno gradivo in sicer: 
 dopolnitev gradiva po Sklepu Odbora za gospodarstvo in turizem k točki 4: Poslovno – 

računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2010; 
 dopolnitev gradiva po sklepu Odbora za gospodarstvo in turizem k točki 5: Poslovno 

poročilo Zavoda za kulturo Bled za leto 2010 in k točki 6: Plan Zavoda za kulturo 
Bled za leto 2011; 

 gradivo k točki 18: Kadrovske zadeve: Razrešitev in imenovanje novega člana v 
Odboru za gospodarstvo in turizem; 

 zapisniki sej delovnih teles: Odbora za proračun in občinsko premoženje, Odbora za 

gospodarstvo in turizem, Statutarno pravne komisije, Odbora za prostor, infrastrukturo in 
varstvo okolja ter Odbora za družbene dejavnosti. 

Istočasno je bil v skladu z 20. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09-UPB) in 25. 
členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09-UPB in 78/09-pop.) 
s strani župana predlagana razširitev 18. točke dnevnega reda z novima točkama in 
sicer: 
18b:  Mnenje k imenovanju direktorice JZ Knjižnica A.T. Linharta Radovljica; in 
18c:  Izdaja soglasja k določitvi delovne uspešnosti direktorice JZ Knjižnice A.T. 
 Linharta Radovljica; 
 

Za 3. redno sejo je bil s sklicem in dodatnim predlogom predlagan DNEVNI RED: 
1.  a. Pregled in potrditev Zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, z dne 
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15.2.2011; 
b. Pregled in potrditev Zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Bled, z dne 

15.3.2011; 
2.  a. Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta, do 3. seje; 

b. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta; 
3.  Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2010 in Premoženjska bilanca Občine Bled 

za leto 2010; 
4.  Poslovno – računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2010; 
5.  Poslovno poročilo Zavoda za kulturo Bled za leto 2010; 
6.  Plan Zavoda za kulturo Bled za leto 2011;  
7.  Osnutek Odloka o lokalnem turističnem vodenju na turističnem območju Občine Bled;  
8.  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javne infrastrukture na 

področju kulture - 1;  
9.  Pravilnik o pomoči ob rojstvu otroka v Občini Bled; 
10.  Lokalni energetski koncept Občine Bled; 
11.  Premoženjsko pravne zadeve: 

a. Prodaja zemljišča parc. št. 814/5 k.o. Želeče; 
b. Prodaja zemljišča parc. št. 379/20 k.o. Želeče; 
c. Prodaja zemljišča parc. št. 657/10 k.o. Želeče; 
d. Prodaja zemljišča parc. št. 90/3 k.o. Želeče; 
e. Prodaja objekta Kolodvorska cesta 11; 
f. Zamenjava dela zemljišča parc. št. 917 k.o. Bohinjska Bela za del zemljišč 151/3 in 

152/1 k.o. Bohinjska Bela;  
g. Zamenjava dela zemljišča parc. št. 23/3 k.o. Rečica za del zemljišč parc. št. 23/2 in 23/5 

k.o. Rečica; 
h. Odkup zemljišča parc. št. 61/6 k.o. Bohinjska Bela; 
i. Odkup zemljišč parc. št. 299/2, 328/2, 329/2 k.o. Ribno; 
j. Odkup zemljišč na delu lokalne ceste Bled-Ribno-Bodešče-Lancovo; 
k. Odkup zemljišč – Prisojna ulica; 
l. Odkup zemljišč – Prečna ulica in Partizanska cesta; 
m. Odkup zemljišča parc. št. 391 k.o. Želeče; 
n. Odkup zemljišča parc. št. 135/11 k.o. Želeče; 
o. Prodaja zemljišča parc. št. 479/16 k.o. Rečica; 
p. Zamenjava dela zemljišča parc. št. 207/99 k.o. Ribno za del zemljišč 181 in 182 k.o. 

Ribno;  
12.  Program ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Bled in Občine Gorje za leto 

2011 – za območje Občine Bled; 
13.  Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled;  
14.  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih ter načinu odvajanja in 

čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled - 5; 
15.  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka  o določitvi plovbnega režima na 

Blejskem jezeru - 2; 
16.  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih površin v Občini 

Bled - 3; 
17.  Upravljanje Blejskega jezera; 
18.  Kadrovske zadeve: 

a. Razrešitev in imenovanje novega člana v Odboru za gospodarstvo in turizem; 
b. Mnenje k imenovanju direktorice JZ Knjižnica A.T. Linharta Radovljica;  
c. Izdaja soglasja k določitvi delovne uspešnosti direktorice JZ Knjižnice A.T. Linharta 

Radovljica; 
19.  Razno. 

 
Razprave na dnevni red ni bilo, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (15 prisotnih – 15 
opredeljenih) pa so soglasno (s 15 glasovi ZA), sprejeli 
DNEVNI RED: 

1.  a. Pregled in potrditev Zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, z dne 
15.2.2011; 
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b. Pregled in potrditev Zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Bled, z dne 
15.3.2011; 

2.  a. Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta, do 3. seje; 
b. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta; 

3.  Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2010 in Premoženjska bilanca Občine Bled 
za leto 2010; 

4.  Poslovno – računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2010; 
5.  Poslovno poročilo Zavoda za kulturo Bled za leto 2010; 
6.  Plan Zavoda za kulturo Bled za leto 2011;  
7.  Osnutek Odloka o lokalnem turističnem vodenju na turističnem območju Občine Bled;  
8.  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javne infrastrukture na 

področju kulture - 1;  
9.  Pravilnik o pomoči ob rojstvu otroka v Občini Bled; 
10.  Lokalni energetski koncept Občine Bled; 
11.  Premoženjsko pravne zadeve: 

a. Prodaja zemljišča parc. št. 814/5 k.o. Želeče; 
b. Prodaja zemljišča parc. št. 379/20 k.o. Želeče; 
c. Prodaja zemljišča parc. št. 657/10 k.o. Želeče; 
d. Prodaja zemljišča parc. št. 90/3 k.o. Želeče; 
e. Prodaja objekta Kolodvorska cesta 11; 
f. Zamenjava dela zemljišča parc. št. 917 k.o. Bohinjska Bela za del zemljišč 151/3 in 

152/1 k.o. Bohinjska Bela;  
g. Zamenjava dela zemljišča parc. št. 23/3 k.o. Rečica za del zemljišč parc. št. 23/2 in 23/5 

k.o. Rečica; 
h. Odkup zemljišča parc. št. 61/6 k.o. Bohinjska Bela; 
i. Odkup zemljišč parc. št. 299/2, 328/2, 329/2 k.o. Ribno; 
j. Odkup zemljišč na delu lokalne ceste Bled-Ribno-Bodešče-Lancovo; 
k. Odkup zemljišč – Prisojna ulica; 
l. Odkup zemljišč – Prečna ulica in Partizanska cesta; 
m. Odkup zemljišča parc. št. 391 k.o. Želeče; 
n. Odkup zemljišča parc. št. 135/11 k.o. Želeče; 
o. Prodaja zemljišča parc. št. 479/16 k.o. Rečica; 
p. Zamenjava dela zemljišča parc. št. 207/99 k.o. Ribno za del zemljišč 181 in 182 k.o. 

Ribno;  
12.  Program ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Bled in Občine Gorje za leto 

2011 – za območje Občine Bled; 
13.  Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled;  
14.  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih ter načinu odvajanja in 

čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled - 5; 
15.  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka  o določitvi plovbnega režima na 

Blejskem jezeru - 2; 
16.  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih površin v Občini 

Bled - 3; 
17.  Upravljanje Blejskega jezera; 
18.  Kadrovske zadeve: 

a. Razrešitev in imenovanje novega člana v Odboru za gospodarstvo in turizem; 
b. Mnenje k imenovanju direktorice JZ Knjižnica A.T. Linharta Radovljica;  
c. Izdaja soglasja k določitvi delovne uspešnosti direktorice JZ Knjižnice A.T. Linharta 

Radovljica; 
19.  Razno. 

 
 
Točka 1a: Pregled in potrditev Zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine 
  Bled, z dne 15.2.2011 
Brez razprave so prisotni (15 prisotnih – 14 opredeljenih) na predlog župana s 14 glasovi ZA 
in 0 PROTI, sprejeli 

SKLEP: 



 

 37 

Občinski svet Občine Bled sprejme Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine 
Bled, z dne 15.2.2011. 

 
 
Točka 1b: Pregled in potrditev Zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta Občine 
  Bled, z dne 15.3.2011  

Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (15 prisotnih – 14 opredeljenih) pa 
so s 14 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Zapisnik 2. izredne seje Občinskega sveta Občine 
Bled, z dne 15.3.2011. 

 
 
 
Točka 2a: Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta, do 3. seje 

Opravljen je bil pregled pobud po vrstnem redu, kot so navedene v gradivu. 

Janez Petkoš (DeSUS) 
1. Literarni večer o pisatelju Karlu Mauserju v knjižnici Blaža Kumerdeja na Bledu-  

pobudnik se je z odgovorom strinjal, vendar zahteval, da pobuda ostane  v evidenci do 
realizacije;  

2. Literarni večer o delih Franca Gornika in poimenovanje poti po njem - Pot Franca 
Gornika – z odgovorom v zvezi z realizacijo literarnega večera se je strinjal in se 

vprašanje lahko črta; 
Glede poimenovanja poti je pobudnik ponovno povedal, da gre za turistično pot (in ne 
cesto) do gradu – pobuda je simbolična in naj se realizira – odgovor bo posredovan na 
naslednjo redno sejo. 

Miran Vovk (SDS) 
- odgovor na pobudo »Problematika blejskega jezera« je bil dan – pobuda se črta; 
- odgovor na vprašanje, katera institucija lahko spremeni ribolovni režim v blejskem 

jezeru je bil dan, vprašanje se črta; 
- kdaj je bila nazadnje pregledana kanalizacija ob jezeru na relaciji hotel Toplice - 

Mlino in ali nam lahko kdo zagotovi, da fekalije ne odtekajo v jezero ter vprašanje 
glede »čiščenja čiste vode« v čistilni napravi – odgovora sta bila dana; Pobudnik je 

dodal, da si je vso potrebno dokumentacijo ogledal, z odgovoroma je zadovoljen, ne pa 
tudi s stanjem na tem področju (vprašanja se črtajo). 

- Obnova ceste Gmajna – Podhom – odgovor je bil dan, vprašanje se črta;  
- Smetišče sredi Bleda – odgovor je bil dan in vprašanje se črta; 
- Odločbe komunalni prispevek – odgovor je bil dan, vprašanje se črta; 

Janez Brence (SDS) 
1. V zvezi z gradnjo kanalizacije je bilo postavljenih 13 vprašanj in v zvezi s fekalno 

kanalizacijo še 14 - na vsa vprašanja so bili podani odgovori; Pobudnik je pripomnil, da 

bo končno oceno podal po zaključku projekta, posebno pa se je zahvalil podžupanu za 
koordinacijo in delo na tem projektu; 

Srečko Vernig (LDS)  
1. dan je bil odgovor na pobudo glede podelitev občinskih priznanj oz. oblikovanja 

kriterijev – pobudnik je pripomnil, da bi morali pripraviti predlog novega pravilnika, s 

čimer bi se izognili nekaterim težavam, ki nastopajo pri procesu ugotavljanja 
upravičenosti podelitev posameznih priznanj; pobuda ostane v evidenci; 

2. organizacija tedna s pobratenimi občinami – odgovor je bil dan, pobudnik pa je 

pojasnil, da je lahko v pomoč tej pobudi razpis ministrstva, ki zagotavlja sofinanciranje 
takih aktivnosti (sodelovanja med prijateljskimi in pobratenimi mesti). Z dogovorom se je 
strinjal in pobuda se lahko črta; 

Pavla Zupan (DeSUS)  

Dane so bile pobude oz. vprašanja: 
1. severna obvoznica, 
2. ureditev in izgradnja avtobusnega postajališča na Rečiški ter 
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3. izgradnja pločnika ob Rečiški cesti /ne glede na rok  izgradnje severne obvoznice 
oz. povezave z njo/ /varna pešpot šolarjev, turistov in domačinov/, 

4. vzdrževanje cestnih oznak, prehodov, otroci na cesti /postajališča šolskega 
avtobusa/,  

5. oznaka naselja Rečica na začetku naselja, oznaka Rečiške cesta na križišču 
Rečiške in Kolodvorske Pri Svetinu. 

6. ureditev  pločnikov na Kolodvorski, ureditev pločnika čez potok Mišca, 
10. plinifikacija Rečice - zaključek zastavljenih projektov - Razgledna, Prisojna, Za 

žago, nadaljevanje projekta po Rečiški in dokončna  priključitev  uporabnikov na 
plinovod, 

12. ureditev požarnega zajetja pri LIP-u /v lasti in upravljanju občine/ in varnostne 
ograje ob njem, 

7. ureditev prometa iz Male in velike Zake  ter pešpoti od tribun proti železniški 
postaji 

8. ureditev enosmerne ceste od križišča Kolodvorske /pri Rogaču/ na Triglavsko ter 
ureditev škarpe in ograje 

9. ureditev kanalizacije na Triglavski, Za gradom, v Mali Zaki za regatnim centrom, ob 
ribogojnici in na Kolodvorski/pod Kredo/ 

11. ureditev vaških vodnih korit 
13. pobuda za ureditev propadajočih objektov na Kolodvorski: Mrakova domačija, 

bivša Gorenjčeva žaga (odstranitev ter ureditev zemljišča), vila Savica, vila Sončica 
v V . Zaki 

14. predlog, da se ob vseh obnovitvenih delih obvezno uredi: 
- kablovanje vseh vodov /elektrika, voda, kanalizacija, telefon/ pod zemljo, s 

tem, da se uredi tudi cestna razsvetljava s primernimi svetili in  
- da se po vseh teh dokončanih delih vsa cestišča v naselju na novo 

asfaltirajo 
Pobudnica se je z odgovori strinjala in pripomnila, da naj pobude oz. vprašanja ostanejo v 
evidenci. 

Ludvik Kerčmar (SD)  
1. odgovor na vprašanje glede postopkov izdelave občinskega prostorskega načrta je 

bil dan; z odgovorom se je pobudnik strinjal, ne pa tudi z navedenimi roki izdelave; 
pobuda se črta; 

2. izgradnja krožišča v Betinu – odgovor je bil dan, vprašanje se črta; 
3. urejenost Bleda – odgovor je bil dan, vprašanje se črta;  

mag. Slavko Ažman (LLP)  
Vloženi sta bili dve pobudi in sicer za imenovanje Komisije za sanacijo jezera kot 
posvetovalno telo župana, problema krmljenja krapov in uporabe encimov pri čiščenju 
greznic – odgovor oz. pojasnilo je bilo dano, pobudi se črtata; 

Davorina Pirc (LDS)  
1. Ureditev in zagotovitev sredstev za infrastrukturo na Cesti svobode za Riklijeve 

dneve in predstavitev terminskega plana izgradnje – odgovor je bil dan, vprašanje se 

črta; 
2. ureditev razglednih točk, ki so precej zaraščene in neurejene, skupaj s Turizmom 

Bled – odgovor je bil dan in glede na pravilnost pristopa k rešitvi te pobude se lahko črta; 
3 – 5: program, ki bi obdržal turiste na Bledu, sprememba lokacije TICa na Brniku in 

sestanek s predstavniki turizma – odgovori so bili dani, z njimi se je pobudnica strinjala, 

vendar pripomnila, da na tem področju občina mora aktivno sodelovati (s predstavniki 
turizma) – vprašanja in pobude se črtajo; 

 
 
Točka 2b: Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 

Oddane so bile nove pobude, ki so prepisane ali dobesedno navedene. 
 

Pavla Zupan (DeSUS)  
1. "Preselitev začasnega zbirnega centra. 
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Glede na to, da ima novi zbirni center Mlino dovoljenje za uporabo in ga je Infrastruktura 
kot izvajalec javne službe prevzel ter ga uporabljal za manipulaciijo z odpadki, 
predlagam, da Infrastruktura v čim krajšem času preseli svojo dejavnost  na novo lokacijo 
in s tem v neposredni bližini športnega parka odstrani to »turistično« atrakcijo. 
Glede nato, da športni park še po nekaj letih nima uporabnega dovoljenja, pričakujem, da 
bo občina Bled pohitela s pridobitvijo dovoljenj, še preden bodo pristojni organi parku 
prepovedali dejavnost,kar bi imelo za blejski šport  nepopravljive posledice. 

2. Na eni od prihodnjih sej občinskega sveta naj se obravnava Predlog odloka o Zelenem 
pasu Bleda /predlog je bil pred časom že v pripravi Zavoda za gozdove Bled,vendar ni bil 
obravnavan. Ker pa bo OPN predvidoma sprejet konec 2012, realno pa 2013, menim, da 
je Predlog odloka o zelenem pasu Bleda  nujno sprejeti prej."  

         Pavla Zupan (DeSUS) l.r. 

Majda Loncnar (DeSUS)  

"Proračun Občine Bled za leto 2011 je bil sprejet in prosim, da se javnosti pove, zakaj so bila 
tako drastično znižana sredstva za kmetijstvo – to je obravnaval tudi odbor za gospodarstvo 
in turizem, ki je bil mnenja, da naj se to vprašanje javno postavi." 

Vinko Poklukar (LNK)  
1. PROBLEMATIKA ŠPORTA NA BLEDU (MNENJA IN STALIŠČA PREDSEDNIKA 

ŠPORTNE KOMISIJE) 
1. Komisija za šport je bila ustanovljena prepozno, da bi imela vidnejšo vlogo pri 

razdelitvi sredstev za šport.  
2. Gospod Miran Vovk je podal pismeno pritožbo klubov zaradi sporne razdelitve financ, 

na katero nismo dobili nobenega odgovora s strani občine.  
3. Komisija za šport se je sestala 3 x (1 x redno in 2 x izredno). Na 2 izrednih sejah so 

se predstavili vsi klubi, ki so se prijavili na razpis. Trenutno se na Bledu s športom 
ukvarja 1000 registriranih tekmovalcev (500 otrok od 8 do 15 leta; 500 mladih od 15 
leta do članskih kategorij).  

4. Bled je eden najbolj športno razvitih krajev v Sloveniji. Imamo največ Olimpijcev in 
tudi olimpijskih kolajn (še posebno glede na število prebivalcev). Vrhunski športniki in 
športnice promovirajo Bled (in Slovenijo) tako v domačem kot tudi v mednarodnem 
prostoru, zato si zaslužijo poseben status tudi s strani občine (večja finančna pomoč). 
Ne zdi se mi logično, da področje s tako odmevnimi rezultati zaradi recesije v 
primerjavi z drugimi področji financiranja občine izgublja največ. 

5. Kot predsednik komisije ugotavljam, da bi se morali klubi bolj zavzeto prijavljati na 
nacionalne razpise glede sofinanciranja profesionalnih trenerjev. Trenutno občina 
zaposluje 6 profesionalnih trenerjev, enega pa sofinancira delno. Na letošnji razpis 
občine se je prijavilo 8 trenerjev in eden delno. Končni rezultati o številu zaposlenih 
trenerjev bodo znani na naslednji seji športne komisije.  

6. Predstavniki nekaterih klubov so dali pobudo, da v prihodnosti za manjši denar sami 
vzdržujejo objekte. Mnenje predsednika športne komisije je, da objekte še naprej 
vzdržuje Infrastruktura d.o.o. Bled. 

7. Predsednik športne komisije upa, da bo občina z rebalansom proračunom pokrila 
sporno odvzeta sredstva in še vnaprej omogočala kvalitetno delo z mladimi, ki je 
pogoj za vrhunske športne rezultate. Zato Vas svetnike in svetnice lepo prosim za 
razumevanje in pomoč pri reševanju športnih problemov v občini Bled.     

 
Športni pozdrav!   Vinko Poklukar – predsednik komisije za šport l.r. 
 
2. Podal je še pobudo, da se postavi znak oz. tabla za Knjižnico Bled, v slovenskem in 

angleškem jeziku. 

Ludvik Kerčmar (SD)  

"Kar nekaj občanov me je na to opozorilo, kajti blejsko pokopališče je odmaknjeno od glavnih 
cest (tako Ljubljanske kot Prešernove) in bi bilo prav, da se označi s smerokazno tablo na 
odcepu iz Ljubljanske na Seliško in iz Prešernove na Seliško cesto." 

mag. Slavko Ažman (LLP)  

"Mojo pobudo bi izkoristil predvsem zato, ker smo dostikrat svetniki kritični do občine in 
občinske uprave, da enkrat dam pohvalo. Pobuda sama se nanaša na ukrepanje občine v 
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zvezi z množičnim vrednotenjem nepremičnin. Glede na to, da je bilo na Bledu precej teh 
špekulativnih nakupov in glede na to, da so na Geodetski upravi dali v "isti koš" vse vile in 
enodružinske hiše v centru Bleda, mislim da je bilo s strani občine zelo dobro reagirano in da 
so bile pripombe zelo kvalitetno pripravljene ter ocenjujem, da bo imela geodetska uprava 
velike probleme to argumentirano zavrniti. Verjetno bo zelo hitro pripravljen odgovor in takrat 
bomo imeli relativno malo časa za reakcijo. V kolikor bi bil ta prvi neuraden odgovor 
negativen, predlagam, da se to uvrsti na dnevni red seje, v kolikor bo v tem času razpisana, 
v nasprotnem primeru pa naj se vsaj skliče seji odbora za prostor in odbora za finance, kjer 
bi skupaj poskušali pripraviti odgovor ter ustrezno reagirati. To ima lahko zelo dalnjosežne 
posledice in zato bo potrebna hitra reakcija." 

Anton Omerzel (SNS) 

"Vprašal bi, ali lahko občina preveri, kaj počne WTE. Vse več občanov se pritožuje, da se 
zahtevajo črpalke. Po njihovem mnenju in mojem osebnem preverjanju se mi zdi, da so se ti 
vodi gradili nestrokovno in zato bi bilo dobro, da se to preveri in s tem v zvezi ustrezno 
ukrepa. Mislim, da gre tukaj za koruptivno dejanje in da nekdo služi s črpalkami." 
 
 
Točka 3: Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2010 in Premoženjska 
  bilanca Občine Bled za leto 2010 

Uvodno obrazložitev je podala Nataša Hribar, vodja odd. za javne finance, gospodarstvo in 
družbene dejavnosti. 
 
Poročila predsednikov delovnih teles: 
Odbor za proračun in občinsko premoženje – podpredsednik Srečko Vernig (LDS)  
- predlog za sprejem Zaključnega računa in seznanitev s premoženjsko bilanco; 
Odbor za gospodarstvo in turizem – predsednica Davorina Pirc (LDS)  

sklep: sprejem Zaključnega računa za leto 2010 za področje gospodarstva in turizma  
Statutarno pravna komisija – predsednik Miran Vovk (SDS)  
sklep: ni formalno pravnih zadržkov za obravnavo Zaključnega računa proračuna Občine 
Bled za leto 2010; 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš (DeSUS) 
- predlog za sprejem predlaganih sklepov; 
Odbor za družbene dejavnosti – predsednik Radoslav Mužan (LTM in SMS-zeleni)  

predlog za sprejem Zaključnega računa za leto 2010; 
 
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (16 prisotnih – 14 opredeljenih) pa 
so s 14 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 

SKLEPA: 
1. Občinski svet Občine Bled sprejme Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 

2010. 
2. Občinski svet Občine Bled se je seznanil s Premoženjsko bilanco Občine Bled za 

leto 2010. 

 
 
Točka 4: Poslovno – računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2010 

Uvodno obrazložitev je podala direktorica Turizma Bled, Eva Štravs Podlogar. 
 
Poročilo predsednice delovnega telesa: 
Odbor za gospodarstvo in turizem – predsednica Davorina Pirc (LDS)  
sklep: sprejem poslovno računovodskega poročila za leto 2010, s pridržkom, da mora 
turizem Bled do seje občinskega sveta dopolniti poročilo in ga uskladiti s finančnimi izkazi. 
V razpravi je sodeloval Anton Omerzel (SNS). 
 
Druge razprave ni bilo, zato so prisotni (16 prisotnih – 13 opredeljenih) na predlog župana, z 
12 glasovi ZA in 1 PROTI, sprejeli 

SKLEP: 
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Občinski svet Občine Bled daje soglasje k Poslovno – računovodskemu poročilu 
Turizma Bled za leto 2010. 

 
 
Točka 5:  Poslovno poročilo Zavoda za kulturo Bled za leto 2010 
Uvodno obrazložitev in pojasnila v razpravi je podal direktor Zavoda za kulturo Bled, Matjaž 
Završnik. 
 
Poročilo predsednice delovnega telesa: 
Odbor za gospodarstvo in turizem – predsednica Davorina Pirc (LDS)  

sklep: pogojni sprejem poslovnega poročila, s predlogom, da zavod za seje občinskega 
sveta izvede tehnično uskladitev oz. popravke poročila in pripravi informacijo o zahtevanih 
priporočilih in predlogih, 
 
V razpravi so sodelovali Vinko Poklukar (LNK), Pavla Zupan (DeSUS), Janez Brence (SDS), 
Davorina Pirc (LDS), Anton Mežan (LTM in SMS-zeleni) in Anton Omerzel (SNS) in 
izpostavili predloge in pripombe: 
- zakaj v tem letu niso bila pridobljena evropska sredstva in pri tem je bilo poudarjeno, da 

je premalo aktivnosti za pridobitev le-teh; 
- leta 2002 so bila že dana soglasja za gradnjo dvigala in celotno prenovo gradu – šele v 

tem času se pripravlja projekt in pridobiva gradbeno dovoljenje; 
- zasedenost festivalne dvorane je samo 30% (109 dni) – za primerjavo: v radovljiški 

dvorani je bilo v letu 2010 273 dogodkov in 26.074 obiskovalcev – in je odločno prenizka; 
- zasedenost FD je prenizka, ob tem pa se lahko ugotovi, da je 214 kwh/m2 na mesec 

porabljene energije (pri taki porabi energije, bi morali dvorano zapreti). Taka poraba je 
primerljiva s porabo enega stanovanja na mesec. Izražen je bil dvom, da kotlovnica sploh 
doseže tako moč, kot je navedeno v gradivu, saj je poraba približno 7.5 krat večja od 
referenčne. 

- V prihodnje naj se poročilu priložijo tudi finančno računovodski podatki v skladu z 
zakonom o računovodstvu. 

- Glede radovljiške dvorane je bilo dano pojasnilo, da občina Radovljica sofinancira 
prireditve in dogodke v dvorani, da lahko dosežejo takšno zasedenost.  

- Pohvaljeno je bilo delo zavoda v smislu sodelovanja z gospodarskimi subjekti v kraju in 
kar po svojih močeh sofinancira in daje kraju v smislu sofinanciranja kulturnih prireditev. 

- Ali sta Zavod Turizem in Zavod za kulturo pripravljena, v kolikor bo dana usmeritev 
občinskega sveta, objekte (sankališče, smučišče, ledena dvorana, mali golf) spre jeti v 
upravljanje in tržiti, ob brezplačnem najemu, brez pokrivanja izgub.  

- Največja napaka izhaja verjetno iz odločitve, da je bil na Brdu zgrajen kongresni center – 
če bi takratna politika in hotelirji skupaj nastopili, bi lahko na Bledu imeli ves ta kongresni 
turizem. 

 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje, prisotni (16 prisotnih – 14 opredeljenih) pa 
so s 14 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled daje soglasje k Poslovnemu poročilu Zavoda za kulturo 
Bled za leto 2010. 

 
 
Točka 6: Plan Zavoda za kulturo Bled za leto 2011 

Uvodno obrazložitev in pojasnila na vprašanja v razpravi je podal direktor Zavoda za kulturo 
Bled, Matjaž Završnik. 
 
Poročilo predsednice delovnega telesa: 
Odbor za gospodarstvo in turizem – predsednica Davorina Pirc (LDS)  
sklep: pogojni sprejem plana zavoda, s predlogom, da zavod za seje občinskega sveta 
izvede tehnično uskladitev oz. popravke plana in pripravi informacijo o predlaganih 
priporočilih in predlogih; 
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V razpravi so sodelovali Janez Brence (SDS), Ludvik Kerčmar (SD), Miran Vovk (SDS), 
Srečko Vernig (LDS), Davorina Pirc (LDS), mag. Slavko Ažman (LLP), mag. Leopold Zonik 
(DeSUS) in Anton Omerzel (SNS), ki so podali predloge, pripombe in mnenja; 
- Zavod za kulturo Bled in Turizem Bled  - kako sta in ali sta pripravljena na morebitno 

odločitev občinskega sveta, da se objekti, ki prinašajo izgubo prenesejo na ta dva 
zavoda. Težko je verjeti, da bo občina stalno pokrivala izgubo med 150 in 300.000 € na 
letni ravni.  

- Blejski grad je ena izmed turističnih atrakcij Bleda in kot tak zanimiv za državo in občino, 
vendar so pravila dogovorjena ter v skladu s tem je pripravljen plan za leto 2011. Strinjati 
se je s sklepi odbora za gospodarstvo in turizem. Poudariti je treba promocijo oz. 
obeležje dogodka (1000 letnice gradu) in lahko bi bili že objavljeni plakati in obvestila, kaj 
se bo v maju ob tem dogodku dogajalo. TD Bled bo prispeval z obiskom gondoljerjev. 
Predlagani plan za leto 2011 naj se sprejme. 

- stran 14 – točka 5 – stroški promocije – 16.000 € stroški izdelave obcestne informacijske 
table – ali gre za več tabel ali eno oz. kjer; 

- Pri planu po vsebini gre za velike premike, ker se urejajo nekatere stvari, ki so povezane 
s povečanjem možnosti trženja (povečava tiskarne, razstava Primoža Trubarja, razstavni 
prostor, aktivnosti v stolpu, razstava o Blažu Kumerdeju, prenova degustacijskega 
prostora vinoteke, …).  

- V delovanje je treba vključiti projekt obnove Sodarjeve domačije v Bodeščah, saj bo v 
primeru obnove dana v upravljanje Zavodu za kulturo in pa teden s pobratenimi mesti. Ti 
dve stvari bi morali dodatno vključiti v plan, saj bosta na dolgi rok prinašali neke učinke in 
ne bi dosti spremenili samo poslovanje zavoda. 

- Arboretum – razumeti je, da je prednost v tem, da gre za nižjo ceno, vendar je prednost 
sodelovanja z Arboretumom tudi v strokovnosti in to priložnost bi mogoče lahko razširili 
tudi na urejanje parka ob jezeru. 

- Zakaj je upadel prihodek od porok na gradu in kje je vzrok za to. 
- Mogoče bi morali na gradu urediti poročni apartma, od katerega bi lahko pridobili precej 

sredstev na letni ravni. 
 
Ker ni bilo več razprave, je župan dal na glasovanje, prisotni (16 prisotnih – 14 opredeljenih) 
pa so s 14 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled daje soglasje k Planu Zavoda za kulturo Bled za leto 2011, 
ob upoštevanju predlogov in dopolnitev iz razprave članov občinskega sveta. 

 
 
Točka 7:  Osnutek Odloka o lokalnem turističnem vodenju na turističnem območju 
  Občine Bled 

Uvodno obrazložitev sta podali Marjana Burja, odd. za javne finance, gospodarstvo in 
družbene dejavnosti ter dodatno obrazložitev na vprašanja in predloge iz razprave še Eva 
Štravs Podlogar, direktorica Turizma Bled. 
 
Poročili predsednikov delovnih teles: 
Odbor za gospodarstvo in turizem – predsednica Davorina Pirc (LDS)  
- predlog za sprejem osnutka odloka, po skrajšanem postopku; 
Statutarno pravna komisija – predsednik Miran Vovk (SDS)  

sklep: ni formalno pravnih zadržkov za obravnavo osnutka odloka in predlog za sprejem po 
skrajšanem postopku, s pripombo, da se v preambuli opravi redakcijski popravek; 
 
V razpravi so sodelovali mag. Slavko Ažman (LLP), Miran Kresal (N.Si), Srečko Vernig (LDS) 
in Anton Omerzel (SNS). Podane so bile pripombe in predlogi: 
- za nespoštovanje omejitev oz. določil ni predvidenih nobenih sankcij – ali je to pravilno; 
- na kakšen način poteka nadzor izvajanja tega odloka in ali so kakšne posledice ob 

nespoštovanju odloka; 
- odlok je liberalen in sam po sebi Bledu in občanom ne prinaša vsega, kar bi lahko. Morali 

bi zadeve zaostriti – na Bledu lahko vodi samo tisti, ki ima licenco, ki jo je pridobil na 
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Bledu in bi morali to vgraditi v odlok (kot je to organizirano v tujini) – se pravi, da 
organizirano vodenje lahko poteka samo na način kvalificiranih vodnikov določenega 
območja in Bled tako območje je. Naj se razmisli o korekciji tega odloka  v tem smislu. 

- 7. člen – lahko bi ga poenostavili tako, da vodniki, ki so opravljali vodenje po Bledu 
pošljejo poročilo in po treh letih se poročila preverijo in se avtomatično podaljša licenca, v 
kolikor bo iz poročil ugotovljeno, da so izpolnjeni pogoji iz naslednjega člena; 

- Predvideti bi morali sankcije za tiste, ki ne bi opravljali vodenja po tem odloku. Kjer je 
možno to zaostriti in dati delo domačim vodnikom, je treba za to poskrbeti.  

- Namen direktive je dati možnost državljanom Evrope, da opravljajo svoje storitve, kjerkoli 
že pač so in če bi samo lokalnim vodnikom dovolili to vodenje, bi bilo to v nasprotju z 
direktivo.  

- Na Bledu je verjetno dovolj ljudi brez dela in študentov, ki bi lahko pridobili licenco za 
vodenje in to delo opravljali. Ti predlogi naj se upoštevajo v predlogu odloka. 

 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje, prisotni (16 prisotnih – 16 opredeljenih) pa 
so soglasno (s 16 glasovi ZA) sprejeli 

SKLEPA: 
1. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o lokalnem turističnem 

vodenju na turističnem območju Občine Bled, z redakcijskim popravkom 
preambule, ter pripombami iz razprave članov občinskega sveta. 

2. Predlagatelj naj pripombe, dane na osnutek Odloka o lokalnem turističnem 
vodenju na turističnem območju Občine Bled, upošteva pri pripravi predloga; v 
kolikor jih ne bo upošteval, naj navede ustrezno obrazložitev. 

 
 
Točka 8:  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javne 
  infrastrukture na področju kulture - 1  

Uvodno obrazložitev je podala Marjana Burja, odd. za javne finance, gospodarstvo in 
družbene dejavnosti ter dopolnitev še v.d. direktorja občinske uprave, Matjaž Berčon. 
 
Poročili predsednikov delovnih teles: 
Odbor za družbene dejavnosti – predsednik Radoslav Mužan (LTM in SMS-zeleni)  
sklep: predlog za sprejem osnutka odloka, po skrajšanem postopku; 
Statutarno pravna komisija – predsednik Miran Vovk (SDS)  

sklep: ni formalno pravnih zadržkov za obravnavo osnutka odloka in predlog za sprejem po 
skrajšanem postopku, s pripombo, da se v preambuli opravijo redakcijski popravki; 

 
V razpravi sta sodelovala mag. Slavko Ažman (LLP) -  pobuda, da se razmisli o vključitvi 
Sokolskega doma oz. TVD Partizana v ta odlok; in Anton Omerzel (SNS) – predlog, da se 
prostori KD Zasip v celoti namenijo za potrebe krajanov, zato naj se razmisli tudi o pridobitvi 
stanovanjskih prostorov. Dodatna pojasnila je podal še Matjaž Berčon, v.d. direktorja 
občinske uprave. 
 
Druge razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (16 prisotnih) pa so sprejeli 

SKLEPE: 
1. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o določitvi javne infrastrukture na področju kulture – 1, z redakcijskimi 
popravki preambule. 

 glasovanje: 16 opredeljenih – 16 glasov ZA, 0 PROTI 
2. Občinski svet Občine Bled se strinja, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o določitvi javne infrastrukture na področju kulture - 1, v skladu s 73. 
členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09 – UPB in 
78/09), obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.  

 glasovanje: 15 opredeljenih – 15 glasov ZA, 0 PROTI 
3. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o določitvi javne infrastrukture na področju kulture - 1. 
 glasovanje: 16 opredeljenih – 16 glasov ZA, 0 PROTI 
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Točka 9:  Pravilnik o pomoči ob rojstvu otroka v Občini Bled 

Uvodno obrazložitev je podala Nataša Hribar, vodja odd. za javne finance, gospodarstvo in 
družbene dejavnosti. 
 
Poročilo predsednikov delovnih teles: 
Odbor za družbene dejavnosti – predsednik Radoslav Mužan (LTM in SMS-zeleni)  
sklep: predlog za sprejem pravilnika, s pripombo, da se opravijo redakcijski popravki 
(zaporedje členov) 
Statutarno pravna komisija – predsednik Miran Vovk (SDS)  

sklep: ni formalno pravnih zadržkov za obravnavo pravilnika, s pripombo, da se v preambuli 
opravijo redakcijski popravki; 
 
V razpravi so sodelovali mag. Slavko Ažman (LLP), Miran Kresal (N.Si) in Vinko Poklukar 
(LNK), ter predlagali spremembo v 9. členu pravilnika in sicer  
- višina vrednostnega bona se spremeni na 550€, 
- višina denarnega nakazila se spremeni na 500€. 
 
Druge razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (16 prisotnih – 16 
opredeljenih) pa so soglasno (s 16 glasovi ZA), sprejeli 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Pravilnik o pomoči ob rojstvu otroka v Občini 
Bled, z redakcijskimi popravki ter pripombo na 9. člen pravilnika, v katerem se višina 
vrednostnega bona spremeni na 550€, denarno nakazilo pa na 500€. 

 
 
Točka 10:  Lokalni energetski koncept Občine Bled 

Uvodno obrazložitev je podala Urška Kmetec, predstavnica podjetja Eco Consulting d.o.o., ki 
je pojasnila predvsem spremembe, ki so bile upoštevane v končnem konceptu na podlagi 
pripomb članov občinskega sveta. 
Dodatno pojasnilo je podal še Matjaž Berčon, v.d. direktorja občinske uprave. 
 
Poročilo predsednice delovnega telesa: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš (DeSUS) 

sklepa:župan naj skliče sestanek s predstavniki hotelskih podjetij in jih pozove, da se 
priključijo na zemeljski plin ter predlog za sprejem predlaganega sklepa; 
 
V razpravi so sodelovali Anton Omerzel (SNS), Pavla Zupan (DeSUS), mag. Leopold Zonik 
(DeSUS), mag. Slavko Ažman (LLP), Srečko Vernig (LDS), Janez Brence (SDS), Miran 
Kresal (N.Si), Ludvik Kerčmar (SD) in Vinko Poklukar (LNK).  
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje, prisotni (15 prisotnih – 15 opredeljenih) pa 
so s 13 glasovi ZA in 2 PROTI, sprejeli 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Lokalni energetski koncept Občine Bled. 

 
 
Točka 11:  Premoženjsko pravne zadeve 
a. Prodaja zemljišča parc. št. 814/5 k.o. Želeče 

Uvodno obrazložitev je podala mag. Barbara Jančič, oddelek za urejanje prostora in GJS ter 
infrastrukturo. 
Poročilo predsednikov delovnih teles: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš (DeSUS) 

- predlog za sprejem predlaganih sklepov; 
Odbor za proračun in občinsko premoženje – podpredsednik Srečko Vernig (LDS)  
sklep: predlog za umik točke z dnevnega reda do pridobitve cenitvenega poročila drugega 
cenilca 
V razpravi je sodeloval Janez Brence (SDS), ki je podprl nov predlog cene. 
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Druge razprave ni bilo, zato so prisotni (13 prisotnih – 13 opredeljenih) na predlog župana, 
soglasno sprejeli 

SKLEPE: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo zemljišča parc. št. 814/5 k.o. Želeče v 

izmeri 366 m2 po ceni 60 € / m2. 
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 

 
b. Prodaja zemljišča parc. št. 379/20 k.o. Želeče 

Uvodno obrazložitev je podala mag. Barbara Jančič, oddelek za urejanje prostora in GJS ter 
infrastrukturo. 
Poročilo predsednikov delovnih teles: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš (DeSUS) 

- predlog za sprejem predlaganih sklepov; 
Odbor za proračun in občinsko premoženje – podpredsednik Srečko Vernig (LDS)  
sklep: predlog za sprejem predlaganih sklepov 
 
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (13 prisotnih – 12 opredeljenih) pa 
so z 12 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 

SKLEPE: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo zemljišča parc. št. 379/20 k.o. Želeče v 

izmeri 59 m2 po ceni 144€ / m2. 
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 

 
c. Prodaja zemljišča parc. št. 657/10 k.o. Želeče  

Uvodno obrazložitev je podala mag. Barbara Jančič, oddelek za urejanje prostora in GJS ter 
infrastrukturo. 
Poročilo predsednikov delovnih teles: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš (DeSUS) 
- predlog za sprejem predlaganih sklepov; 
Odbor za proračun in občinsko premoženje – podpredsednik Srečko Vernig (LDS)  

sklep: predlog za sprejem predlaganih sklepov 
 
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje, prisotni (13 prisotnih – 13 opredeljenih) pa 
so soglasno sprejeli 

SKLEPE: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo zemljišča parc. št. 657/10 k.o. Želeče v 

izmeri 13 m2 po ceni 120€ / m2. 
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 

 
d. Prodaja zemljišča parc. št. 90/3 k.o. Želeče  

Uvodno obrazložitev je podala mag. Barbara Jančič, oddelek za urejanje prostora in GJS ter 
infrastrukturo. 
Poročilo predsednikov delovnih teles: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš (DeSUS) 

- predlog za sprejem predlaganih sklepov; 
Odbor za proračun in občinsko premoženje – podpredsednik Srečko Vernig (LDS)  
sklep: predlog za sprejem predlaganih sklepov 
 
Brez razprave so prisotni (13 prisotnih – 13 opredeljenih) na predlog župana soglasno 
sprejeli 

SKLEPE: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo zemljišča parc. št. 90/3 k.o. Želeče v 

izmeri 57 m2 po ceni 240€ / m2. 
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2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 

 
e. Prodaja objekta Kolodvorska cesta 11 

Uvodno obrazložitev je podala mag. Barbara Jančič, oddelek za urejanje prostora in GJS ter 
infrastrukturo. 
Poročilo predsednikov delovnih teles: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš (DeSUS) 
- predlog za sprejem predlaganih sklepov; 
Odbor za proračun in občinsko premoženje – podpredsednik Srečko Vernig (LDS)  

sklep: predlog za sprejem predlaganih sklepov 
 
Razprave ni bilo, zato so prisotni (14 prisotnih – 14 opredeljenih) soglasno, na predlog 
župana, sprejeli 

SKLEPE: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo zemljišč parc. št. 276/2 in 277/2 k.o. 

Rečica (objekt Kolodvorska 11 z dvoriščem) v skupni izmeri 942 m2 po metodi 
javnega zbiranja ponudb, z izklicno ceno, določeno z uradno cenitvijo. 

2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 

 
f. Zamenjava dela zemljišča parc. št. 917 k.o. Bohinjska Bela za del zemljišč 151/3 in 

152/1 k.o. Bohinjska Bela 
Uvodno obrazložitev je podala mag. Barbara Jančič, odd. za urejanje prostora in GJS ter inf.  
Poročilo predsednikov delovnih teles: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš (DeSUS) 

- predlog za sprejem predlaganih sklepov; 
Odbor za proračun in občinsko premoženje – podpredsednik Srečko Vernig (LDS)  

sklep: predlog za sprejem predlaganih sklepov 
 
Brez razprave so prisotni (13 prisotnih – 13 opredeljenih) na predlog župana, soglasno 
sprejeli 

SKLEPE: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi zamenjavo dela zemljišča parc. št. 917 k.o. 

Bohinjska Bela za del zemljišč parc. št. 151/3 in 152/1 k.o. Bohinjska Bela.  
2. Stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača predlagatelj. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 

 
g. Zamenjava dela zemljišča parc. št. 23/3 k.o. Rečica za del zemljišč parc. št. 23/2 in 

23/5 k.o. Rečica  

Uvodno obrazložitev je podala mag. Barbara Jančič, oddelek za urejanje prostora in GJS ter 
infrastrukturo. 
Poročilo predsednikov delovnih teles: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš (DeSUS) 

- predlog za sprejem predlaganih sklepov; 
Odbor za proračun in občinsko premoženje – podpredsednik Srečko Vernig (LDS)  

sklep: predlog za sprejem predlaganih sklepov 
 
Brez razprave je župan dal na glasovanje, prisotni (14 prisotnih – 14 opredeljenih) pa so 
soglasno sprejeli 

SKLEPE: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi zamenjavo dela zemljišča parc. št. 23/3 k.o. 

Rečica za del zemljišč parc. št. 23/2 in 23/5 k.o. Rečica po ceni, določeni z uradno 
cenitvijo.  

2. Stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača predlagatelj. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
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h. Odkup zemljišča parc. št. 61/6 k.o. Bohinjska Bela  

Uvodno obrazložitev je podala mag. Barbara Jančič, odd. za urejanje prostora in GJS ter inf. 
Poročilo predsednikov delovnih teles: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš (DeSUS) 

- predlog za sprejem predlaganih sklepov; 
Odbor za proračun in občinsko premoženje – podpredsednik Srečko Vernig (LDS)  
sklep: predlog za sprejem predlaganih sklepov 
 
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (14 prisotnih – 13 opredeljenih) pa 
so s 13 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 

SKLEPE: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišča parc. št. 61/6 k.o. Bohinjska Bela 

v izmeri 191 m2 po ceni 25€ / m2. 
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 

 
i. Odkup zemljišč parc. št. 299/2, 328/2, 329/2 k.o. Ribno  

Uvodno obrazložitev je podala mag. Barbara Jančič, oddelek za urejanje prostora in GJS ter 
infrastrukturo. 
Poročilo predsednikov delovnih teles: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš (DeSUS) 

- predlog za sprejem predlaganih sklepov; 
Odbor za proračun in občinsko premoženje – podpredsednik Srečko Vernig (LDS)  

sklep: predlog za sprejem predlaganih sklepov 
 
Župan je brez razprave dal na glasovanje, prisotni (14 prisotnih – 14 opredeljenih) pa so 
soglasno sprejeli 

SKLEPE: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišč parc. št. 299/2, 328/2, 329/2 k.o. 

Ribno v skupni izmeri 387 m2 po ceni 10€ / m2. 
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 

 
j. Odkup zemljišč na delu lokalne ceste Bled-Ribno-Bodešče-Lancovo  

Uvodno obrazložitev je podala mag. Barbara Jančič, oddelek za urejanje prostora in GJS ter 
infrastrukturo. 
Poročilo predsednikov delovnih teles: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš (DeSUS) 

- predlog za sprejem predlaganih sklepov; 
Odbor za proračun in občinsko premoženje – podpredsednik Srečko Vernig (LDS)  
sklep: predlog za sprejem predlaganih sklepov 
 
Prisotni (14 prisotnih – 14 opredeljenih) so na predlog župana brez razprave soglasno 
sprejeli 

SKLEPE: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišč po ceni 10€ / m2: 
-  parc. št. 855/2, 947/2, 949/2 k.o. Ribno v skupni izmeri 485 m2 ; 
-  parc. št. 946/2, 946/3, 946/5, 946/7 k.o. Ribno v skupni izmeri 464 m2; 
-  parc. št. 966/2 k.o. Ribno v izmeri 198 m2. 
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 

 
k. Odkup zemljišč – Prisojna ulica 

Uvodno obrazložitev je podala mag. Barbara Jančič, oddelek za urejanje prostora in GJS ter 
infrastrukturo. 
Poročilo predsednikov delovnih teles: 
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Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš (DeSUS) 

- predlog za sprejem predlaganih sklepov; 
Odbor za proračun in občinsko premoženje – podpredsednik Srečko Vernig (LDS)  
sklep: predlog za sprejem predlaganih sklepov 
 
Na predlog župana so prisotni (14 prisotnih – 12 opredeljenih) brez razprave z 12 glasovi ZA 
in 0 PROTI, sprejeli 

SKLEPE: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišč po ceni 20€ / m2: 
-  parc. št. 384/20 k.o. Rečica v izmeri 83 m2 ; 
-  parc. št. 384/21 k.o. Rečica v  izmeri 48 m2; 
-  parc. št. 384/22 k.o. Rečica v izmeri 39 m2; 
-  parc. št. 385/16 k.o. Rečica v izmeri 15 m2; 
-  parc. št. 463/212 k.o. Rečica v izmeri 193 m2. 
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 

 
l. Odkup zemljišč – Prečna ulica in Partizanska cesta  
Uvodno obrazložitev je podala mag. Barbara Jančič, oddelek za urejanje prostora in GJS ter 
infrastrukturo. 
Poročilo predsednikov delovnih teles: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš (DeSUS) 
- predlog za sprejem predlaganih sklepov; 
Odbor za proračun in občinsko premoženje – podpredsednik Srečko Vernig (LDS)  

sklep: predlog za sprejem predlaganih sklepov 
 
Brez razprave so prisotni (14 prisotnih – 14 opredeljenih) na predlog župana soglasno 
sprejeli 

SKLEPE: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišč po ceni 20€ / m2: 
-  parc. št. 515/25 k.o. Bled v  izmeri 19 m2; 
-  parc. št. 515/27 k.o. Bled v izmeri 38 m2. 
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 

 
m. Odkup zemljišča parc. št. 391 k.o. Želeče  

Uvodno obrazložitev je podala mag. Barbara Jančič, oddelek za urejanje prostora in GJS ter 
infrastrukturo. 
Poročilo predsednikov delovnih teles: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš (DeSUS) 
- predlog za sprejem predlaganih sklepov; 
Odbor za proračun in občinsko premoženje – podpredsednik Srečko Vernig (LDS)  

sklep: predlog za sprejem predlaganih sklepov 
 
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (14 prisotnih – 14 opredeljenih) pa 
so soglasno sprejeli 

SKLEPE: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišča parc. št. 391 k.o. Želeče v izmeri 

2.598 m2 po ceni 5,70€ / m2. 
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 

 
n. Odkup zemljišča parc. št. 135/11 k.o. Želeče  

Uvodno obrazložitev je podala mag. Barbara Jančič, oddelek za urejanje prostora in GJS ter 
infrastrukturo. 
Poročilo predsednikov delovnih teles: 
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Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš (DeSUS) 

- predlog za sprejem predlaganih sklepov; 
Odbor za proračun in občinsko premoženje – podpredsednik Srečko Vernig (LDS)  
sklep: predlog za sprejem predlaganih sklepov 
 
Ker ni bilo razprave, so prisotni (14 prisotnih – 14 opredeljenih) na predlog župana soglasno 
sprejeli 

SKLEPE: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišča parc. št. 135/11 k.o. Želeče v 

izmeri 105 m2 po ceni 10€ / m2. 
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 

 
o. Prodaja zemljišča parc. št. 479/16 k.o. Rečica  

Uvodno obrazložitev je podala mag. Barbara Jančič, oddelek za urejanje prostora in GJS ter 
infrastrukturo. 
Poročilo predsednikov delovnih teles: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš (DeSUS) 
- predlog za sprejem predlaganih sklepov; 
Odbor za proračun in občinsko premoženje – podpredsednik Srečko Vernig (LDS)  

sklep: predlog za sprejem predlaganih sklepov 
 
Brez razprave so prisotni (14 prisotnih – 13 opredeljenih) na predlog župana s 13 glasovi ZA 
in 0 PROTI, sprejeli 

SKLEPE: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo zemljišča parc. št. 479/16 k.o. Rečica v 

izmeri 86 m2 po ceni 62€ / m2. 
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 

 
p. Zamenjava dela zemljišča parc. št. 207/99 k.o. Ribno za del zemljišč 181 in 182 k.o. 

Ribno 

Uvodno obrazložitev je podala mag. Barbara Jančič, oddelek za urejanje prostora in GJS ter 
infrastrukturo. 
Poročilo predsednikov delovnih teles: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš (DeSUS) 

- predlog za sprejem predlaganih sklepov; 
Odbor za proračun in občinsko premoženje – podpredsednik Srečko Vernig (LDS)  

sklep: predlog za sprejem predlaganih sklepov 
 
Brez razprave so prisotni (14 prisotnih – 14 opredeljenih) na predlog župana, soglasno 
sprejeli 

SKLEPE: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi zamenjavo dela zemljišča parc. št. 207/99 k.o. 

Ribno za del zemljišč 181 in 182 k.o. Ribno.  
2. Stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača predlagatelj. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 

 
 
Točka 12:  Program ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Bled in 
  Občine Gorje za leto 2011 – za območje Občine Bled 

Uvodno obrazložitev sta podala Mirko Ulčar, direktor JP Infrastruktura Bled d.o.o., ki je v 
razpravi podali tudi pojasnila na vprašanja. 
 
Poročilo predsednika delovnega telesa: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš (DeSUS) 
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- predlog za sprejem programa;  
 
V razpravi so sodelovali Miran Kresal (N.Si), Janez Brence (SDS), mag. Slavko Ažman 
(LLP), Ludvik Kerčmar (SD), Pavla Zupan (DeSUS), mag. Leopold Zonik (DeSUS) in Anton 
Omerzel (SNS) in izpostavili: 
- v programu manjka informacija, kako se ravna z odpadki, zbranimi na javnih površinah; 
- koši za odpadke so po Bledu zelo različni in bi jih dolgoročno mogoče lahko poenotili in 

pričeli z ločenim zbiranjem; 
- velikost zabojnika določita skupaj izvajalec javne službe in povzročitelj – primer 120 l 

zabojnika – morali bi bolj pravično določiti velikosti le-teh, če gre recimo za eno ali 
dvočlansko gospodinjstvo ali pa npr. za dejavnost oddajanja sob; 

- pranje zabojnikov naj bi potekalo dvakrat letno – mogoče je to premalo; 
- kakšen bo sistem registracije odvozov, ali bodo lahko občani vplivali na pogostost 

odvozov; 
- s kakšnimi problemi se podjetje srečuje pri ločevanju odpadkov – ali bi mogoče lahko 

zadeve boljše izvajali s sprejetjem ustreznega odloka in posledično sankcioniranjem v 
primerih nepravilnega ločevanja odpadkov; 

- pobuda, da podjetje naredi dan odprtih vrat za občane, ki naj si se seznanili z urejenostjo 
in postopki zbiranja odpadkov; 

- na kakšen način bi dodatno stimulirali občane pri ločenem zbiranju odpadkov, ki bi 
posledično lahko pomenili manjše stroške zanje; 

- ekoloških otokov je več, kar je dobro, vendar bodo verjetno v primeru selitve zbirnega 
centra le-ti še bolj obremenjeni; 

- mogoče bi morali razmisliti o uvedbi 80 l zabojnika za eno in dvočlanska gospodinjstva; 
- primer občanov, ki tukaj stalno ne živijo – ravno tako plačujejo odvoz odpadkov, čeprav 

ga ne koristijo tako pogosto kot ostali občani; 
- kdaj in ali se predvideva tehtanje odpadkov; 
- kdaj bo izvedena selitev zbirnega centra, saj nikjer v svetu ni zbirnih centrov v bližini 

športnega parka; 
- do kdaj bodo občani plačevali odvoz smeti po enaki ceni kot hoteli, kar je nesprejemljivo; 
- kako se ugotavlja količina zelenega odpada, za katerega je meja za brezplačno oddajo 3 

m3;  
 
Ker ni bilo več razprave, je župan dal na glasovanje, prisotni (16 prisotnih – 16 opredeljenih) 
pa so soglasno sprejeli 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Program ravnanja s komunalnimi odpadki na 
območju Občine Bled in Občine Gorje za leto 2011 – za območje občine Bled. 

 
Točka 13:  Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini 
  Bled 

Uvodno obrazložitev je podala  mag. Romana Starič, oddelek za urejanje prostora in GJS ter 
infrastrukturo. 
 
Poročili predsednikov delovnih teles: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš (DeSUS) 

- predlog za sprejem predlaganega sklepa;  
Statutarno pravna komisija – predsednik Miran Vovk (SDS)  

sklep: ni formalno pravnih zadržkov za obravnavo sklepa na seji občinskega sveta; 
 
V razpravi so sodelovali Anton Omerzel (SNS), mag. Leopold Zonik (DeSUS), Ludvik 
Kerčmar (SD) in Janez Brence (SDS) ter izpostavili: 
- zakaj občani za odvoz odpadkov plačujejo isto ceno ali celo višjo kot hoteli – naj se 

pripravi nov odlok oz. ustrezna sprememba; 
- že pred časom je bil dan predlog, da se občanom cena zniža, hotelom pa zviša, vendar 

le-ta ni bil realiziran; 
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- vsem občanom in svetnikom naj se obrazloži, kakšna cena velja za odvoz odpadkov za 
hotele in druga podjetje ter kakšna za občane; 

- podana je bila pobuda, da se ponovno uvede 80 l zabojnik; 
 
Ker ni bilo več razprave, je župan dal na glasovanje, prisotni (16 prisotnih – 14 opredeljenih) 
pa so s 14 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi 
odpadki v Občini Bled. 

 

 
Točka 14:  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih ter 
  načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju 
  Občine Bled – 5 

Uvodno obrazložitev je podala mag. Romana Starič, oddelek za urejanje prostora in GJS ter 
infrastrukturo in dodatno pojasnilo Matjaž Berčon, v.d. direktorja občinske uprave. 
 
Poročili predsednikov delovnih teles: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš (DeSUS) 

- predlog za sprejem predlaganih sklepov; 
Statutarno pravna komisija – predsednik Miran Vovk (SDS)  

sklep: ni formalno pravnih zadržkov za obravnavo osnutka odloka in predlog za sprejem po 
skrajšanem postopku, s pripombo, da se v preambuli opravijo redakcijski popravki; 
 
V razpravi so sodelovali Anton Omerzel (SNS), mag. Leopold Zonik (DeSUS), Janez Brence 
in Miran Kresal (N.Si) in izpostavili: 
- kdaj bodo urejeni potoki, ki tečejo v ČN, zaradi česar občani posledično plačujejo višjo 

ceno; 
- občinska uprava je premalo naredila na področju pridobivanja sredstev iz strukturnih 

skladov; 
- največji problem je v tem, da občina ne zna oz. ni zmogla pravilno definirati projektnih 

nalog (izpostavljen je bil problem investicije ureditve starega vaškega jedra Grad); 
- pripomba, da bi del teksta (izgradnja kanalizacijskega sistema v javnem interesu je 

sofinancirana iz nepovratnih sredstev Evropske unije …..) prenesli v preambulo; 
- preveri naj se strokovna usposobljenost delavca v občinski upravi, ki vodi projekt; 
- izpostavljeni so bili temeljni problemi vodenja projektov; 
- za strokovno in pravilno vodenje projektov je odgovorna občinska uprava in ne svetniki; 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje, prisotni (16 prisotnih – 16 opredeljenih) pa 
so soglasno sprejeli 

SKLEPE: 
1. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na 
območju Občine Bled – 5, z redakcijskimi popravki preambule. 

2. Občinski svet Občine Bled se strinja, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na 
območju Občine Bled - 5, v skladu s 73. členom Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09 – UPB in 78/09), obravnava in sprejme po 
skrajšanem postopku.  

3. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na 
območju Občine Bled - 5. 

 
 
Točka 15:  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi  
  plovbnega režima na Blejskem jezeru – 2 

Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon, v.d. direktorja občinske uprave. 
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Poročili predsednikov delovnih teles: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš (DeSUS) 

- predlog za sprejem predlaganih sklepov; 
Statutarno pravna komisija – predsednik Miran Vovk (SDS)  

sklep: ni formalno pravnih zadržkov za obravnavo osnutka odloka in predlog za sprejem po 
skrajšanem postopku, s pripombo, da se v preambuli opravijo redakcijski popravki; 
 
Po krajši razpravi, v kateri sta sodelovala mag. Slavko Ažman (LLP) in Anton Omerzel (SNS) 
je župan dal na glasovanje, prisotni (16 prisotnih) pa so sprejeli 

SKLEPE: 
1. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o določitvi plovbnega režima na Blejskem jezeru – 2, z redakcijskimi 
popravki preambule. 

 glasovanje: 16 opredeljenih – 16 glasov ZA, 0 PROTI 
2. Občinski svet Občine Bled se strinja, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o določitvi plovbnega režima na Blejskem jezeru -  2, v skladu s 73. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09 – UPB in 78/09), 
obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.  

 glasovanje: 16 opredeljenih – 16 glasov ZA, 0 PROTI 
3. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o določitvi plovbnega režima na Blejskem jezeru - 2. 
 glasovanje: 16 opredeljenih – 16 glasov ZA, 0 PROTI 

 
 
Točka 16:  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih 
  površin v Občini Bled – 3 

Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon, v.d. direktorja občinske uprave in med drugim 
pojasnil, da predlaga, da se besedilu v prvem odstavku, kjer so navedene prepovedi v novi 
točki 13. doda še: "ponjave, dežniki in pregrinjala", tako da se točka 13 po novem glasi: 
"postavljanje stolov, ležalnikov, mizic, bivakov,  ali šotorov, ponjav, dežnikov ali pregrinjal, ob 

obali jezera za namene ribolova ali organizacije piknikov oziroma drugih podobnih 
dejavnosti." 
 
Poročili predsednikov delovnih teles: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš (DeSUS) 
- predlog za sprejem predlaganih sklepov; 
Statutarno pravna komisija – predsednik Miran Vovk (SDS)  

sklep: ni formalno pravnih zadržkov za obravnavo osnutka odloka in predlog za sprejem po 
skrajšanem postopku, s pripombo, da se v preambuli opravijo redakcijski popravki; 
 
V razpravi so sodelovali Anton Mežan (LTM in SMS-zeleni), Miran Vovk (SDS), mag. Slavko 
Ažman (LLP) in Janez Brence (SDS). Predlagali so, da se beseda stoli črta iz navedenih 
prepovedi, glede na to, da ribiči stole uporabljajo ter še menili, da ni največji problem v 
kršitvah, temveč v izvajanju odloka. 
 
Ker ni bilo več razprave, je župan dal na glasovanje, prisotni (16 prisotnih – 14 opredeljenih) 
pa so s 14 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 

SKLEPE: 
1. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o urejanju javnih površin v Občini Bled – 3,  
- z redakcijskimi popravki preambule, ter  
- dopolnitvijo 1. člena: besedilo nove točke 13 se dopolni tako, da se pravilno glasi: 

"postavljanje ležalnikov, mizic, bivakov, šotorov, ponjav, dežnikov ali pregrinjal, ob 
obali jezera za namene ribolova ali organizacije piknikov oziroma drugih podobnih 
dejavnosti." 

2. Občinski svet Občine Bled se strinja, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o urejanju javnih površin v Občini Bled – 3, v skladu s 73. členom 
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Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09 – UPB in 78/09), 
obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.  

3. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o urejanju javnih površin v Občini Bled – 3. 

 
 
Točka 17:  Upravljanje Blejskega jezera  
Uvodno obrazložitev sta podala Matjaž Berčon, v.d. direktorja občinske uprave in Anže 
Urevc, ki je člane občinskega sveta seznanil z izvlečki diplomske naloge Upravljanje z 
jezerom (Bled vs. avstrijska Koroška) ter dodatna pojasnila še mag. Bojana Novak, vodja 
odd. za urejanje prostora in GJS ter infrastrukturo. 
 
Poročilo predsednice delovnega telesa: 
Odbor za gospodarstvo in turizem – predsednica Davorina Pirc (LDS)  
- predlog, da se občinski svet seznani z možnostmi upravljanja z Blejskim jezerom; 
 
V razpravi so sodelovali mag. Leopold Zonik (DeSUS), Ludvik Kerčmar (SD) mag. Slavko 
Ažman (LLP), Miran Vovk (SDS) in Janez Petkoš (DeSUS). 

 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje, prisotni (15 prisotnih – 14 opredeljenih) pa 
so s 14 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled se je seznanil z možnostmi upravljanja z Blejskim jezerom. 

 
 
Točka 18:  Kadrovske zadeve 
a. Razrešitev in imenovanje novega člana v Odboru za gospodarstvo in turizem  

Uvodno obrazložitev je podal Janez Petkoš (DeSUS), predsednik Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanje, ki je obravnavala gradivo. 
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (15 prisotnih) pa so sprejeli 

SKLEPA: 
1. Občinski svet Občine Bled ugotavlja prenehanje članstva zaradi odstopa Tine 

Štefančič Košir, v Odboru za gospodarstvo in turizem. 
 glasovanje: 14 opredeljenih – 14 glasov ZA 
2. Občinski svet Občine Bled za člana v Odboru za gospodarstvo in turizem imenuje 

Uroša Ambrožiča, Zasip, Dolina 17. 

 glasovanje. 15 opredeljenih – 15 glasov ZA 

 
b. Mnenje k imenovanju direktorice JZ Knjižnica A.T. Linharta Radovljica 

Uvodno obrazložitev je podal Janez Petkoš (DeSUS), predsednik Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanje, ki je obravnavala gradivo. 
Ker ni bilo razprave, so prisotni (15 prisotnih – 15 opredeljenih) na predlog župana, soglasno 
sprejeli 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled daje pozitivno mnenje k imenovanju Božene Kolman 
Finžgar za direktorico Javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica, 
za mandatno dobo 5 let. 

 
c. Izdaja soglasja k določitvi delovne uspešnosti direktorice JZ Knjižnice A.T. 

Linharta Radovljica 

Uvodno obrazložitev je podal Janez Petkoš (DeSUS), predsednik Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanje, ki je obravnavala gradivo. 
Brez razprave so prisotni (15 prisotnih – 14 opredeljenih) na predlog župana s 14 glasovi ZA 
in 0 PROTI, sprejeli 

SKLEP: 
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Občinski svet Občine Bled daje soglasje k določitvi delovne uspešnosti direktorice 
Javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica, za leto 2010. 

 
 
Točka 19: Razno 
Pri tej točki je župan predstavil poročilo med obema sejama, kot sledi: 
POROČILO ŽUPANA MED SEJAMA O KLJUČNIH PROJEKTIH OBČINE  

- JRC 

Pridobili smo dopolnjeni geodetski načrt s certifikatom za traso JRC v skladu s Pravilnikom o 
geodetskem načrtu. 
Za OPPN JRC od avgusta 2010 (uradni rok je sicer 30 dni) še nismo dobili vseh smernic niti 
odločbe MOP glede izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO). V marcu 
smo pozvali nosilce urejanja prostora, ki niso izdali smernic, naj sporočijo, če jih bodo sploh 
izdali. Nekateri so se takoj odzvali, nekatere pa še vedno čakamo. Ko bomo dobili odgovor 
MOP glede CPVO (če ta ne bo potrebna, kot imamo usta zagotovila), bomo nadaljevali 
postopek brez manjkajočih smernic, saj so bila na PGD že pridobljena vsa soglasja.  
Z izdelovalcem OPPN in izdelovalcem PGD smo pregledali pridobljene smernice in se 
dogovorili glede novih zahtev in ponovnih preveritev posameznih predlaganih rešitev. 
Postopek dopolnitev je v teku. 
Izdelovalec OPPN LUZ bo pripravil dopolnjen osnutek OPPN in predvidevamo, da se bo 
javna razgrnitev začela konec maja, na junijski seji pa bo dopolnjeni osnutek obravnaval OS. 
Sledijo še končna soglasja nosilcev urejanja prostora in dokončen sprejem na septembrski 
seji.  

- SRC 

Izdelana je študija hrupa s protihrupno zaščito in izvedene geološko-geotehnične raziskave, 
hidrološka študija in arheološke raziskave pa bodo zaključene do konca tega meseca. Nato 
bomo izvedli postopek javnega naročila za izdelavo idejnega projekta za celotno traso (IP) 
oziroma projekta za izvedbo za obstoječi del Seliške ceste (PZI). Po njuni pridobitvi bomo 
pričeli s postopkom OPPN. 
DRSC bo naročila idejno zasnovo ureditve ceste s pločnikom in kolesarsko stezo od krožišča 
v Betinu do predvidenega krožišča pri Petrolu, vendar so se odločili, da se ta del ne bo 
vključil v OPPN, temveč ga bodo izvajali v okviru svojega projekta »Ureditev Ljubljanske 
ceste.« Ob tem naj povemo še, da je izvajalec za preplastitev pribl. 700 m Ljubljanske ceste 
od Betina do Union izbran in se predvideva izvedba v maju. 

- OPN – občinski prostorski načrt 

Konec marca smo dobili težko pričakovane smernice Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, čakamo pa še smernice Ministrstva za kulturo. 
Trenutno se že izvaja analiza smernic, sledijo pogajanja in usklajevanja s posameznimi 
nosilci urejanja prostora. 
Po pridobitvi vseh smernic in njihovi analizi bomo pripravili dopolnjeni osnutek, ki ga bomo 
javno razgrnili. 
Župan se je vsem zahvalil za udeležbo in ob 23.45 uri zaključil z javnim delom tretje redne 
seje Občinskega sveta Občine Bled. Do 00.25 ure je bila seja zaprta za javnost. 
 
 
 
 
Zapisala: 
Polona Tomažič, tajnica Občinskega sveta 
 
       Župan Občine Bled 
       Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 
                   prof. geografije  
 


