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  Številka: 034-6/2011-18 
         Datum: 07-julij-2011 

Zapisnik 
 

4. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, ki je bila v torek, 28. junija 2011, ob 17.00 uri, v 
prostorih Festivalne dvorane Bled (I. nadstropje). 
 
Prisotni: Anton Omerzel (SNS), Janez Petkoš (DeSUS), Pavla Zupan (DeSUS), mag. 
  Leopold Zonik (DeSUS), Majda Loncnar (DeSUS), Vinko Poklukar (LNK) – do 
  21.00 ure, Ludvik Kerčmar (SD), Jana Špec (SD), mag. Slavko Ažman (LLP), 
  Davorina Pirc (LDS), Srečko Vernig (LDS) – od 18.10 ure dalje; Janez Brence 
  (SDS), Miran Vovk (SDS), Miran Kresal (N.Si) in Karmen Kovač (LTM in SMS-
  zeleni).  
Opravičeno odsotna: Anton Mežan (LTM in SMS-zeleni) in Radoslav Mužan (LTM in SMS- 

zeleni)  
 
Poročevalci:  Andrej Pavlin – pomočnik komandirja PP Bled; Mirko Ulčar – direktor JP  
  Infrastruktura Bled d.o.o.; Milan Železnik – Inštitut za lokalno samoupravo in 
  javna naročila Maribor; 
Občinska uprava: Matjaž Berčon – direktor občinske uprave, Marjana Burja in Eržen Andrej –            
                              oddelek za javne finance, gosp. in družbene dejavnosti, Franci Pavlič –  
                              oddelek za varstvo okolja in GJS ter infrastrukturo in Polona Tomažič –  

      tajnica OS 
  
Sejo je vodil župan Janez Fajfar, ki je uvodoma vse prisotne pozdravil. 
Po ugotovitvi prisotnosti je predsedujoči podal poročilo: na seji je bilo od 17 članov 
občinskega sveta ob 17. uri prisotnih 14 članov in članic, 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 poslano z vabilom v petek, 17. junija 2011. 
V petek, 24. junija 2011 je bilo poslano dodatno gradivo in sicer: 
 k točki 11: Poročilo Adriaplina d.o.o. Ljubljana o izvajanju koncesijske pogodbe v letih 

2009, 2010 in 2011 in seznanitev s predlogom poravnave – ponudba koncesionarja; 
 zapisniki sej delovnih teles:  

o Odbora za proračun in občinsko premoženje 
o Odbora za gospodarstvo in turizem  
o Statutarno pravne komisije 
o Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja 
o Odbora za družbene dejavnosti. 

 
Istočasno je bil v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled podan 
predlog za razširitev dnevnega reda 4. redne seje z novima točkama: 
točko 12: Pobuda za ustanovitev Univerze na Gorenjskem; 
točko 13: Nakup delnic družbe Casino Bled. 
 
Pred sejo je bilo na mizo podano še poročilo župana med obema sejama. 
 
Za 4. redno sejo je bil s sklicem in dodatnim predlogom predlagan DNEVNI RED: 

1.  Pregled in potrditev Zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, z dne 
19.04.2011; 

2.  a. Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta, do 4. seje; 
b. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta; 

3.  Poročilo o delu Policijske postaje Bled za leto 2010 za območje Občine Bled; 

4.         Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Bled in Bohinj – MIR-1 za 
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leto 2010; 
5.  Poročilo o poslovanju JP Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2010;  
6.  Predlog Odloka o lokalnem turističnem vodenju na turističnem območju Občine Bled; 
7.  Osnutek Odloka o razglasitvi javne infrastrukture na področju športa, rekreacije in 

turizma; 
8.  a. Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne. 

b. Osnutek Odloka o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih 
pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne. 

9.  Sklep o ceni za odvajanje odpadnih voda na območju Občine Bled;  
10.  Poročilo o izvajanju koncesije – WTE za leto 2010 in seznanitev s predlogom 

poravnave; 
11.  Poročilo Adriaplina d.o.o. Ljubljana o izvajanju koncesijske pogodbe v letih 2009, 

2010 in 2011 in seznanitev s predlogom poravnave; 
12.  Pobuda za ustanovitev Univerze na Gorenjskem; 
13.  Nakup delnic družbe Casino Bled; 
14.  Razno. 

 
Župan je v skladu z 29. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Ur. list RS, št. 
67/09), z dnevnega reda umaknil točko 9: Sklep o ceni za odvajanje odpadnih voda na 
območju Občine Bled. 
 
Anton Omerzel (SNS) in mag. Slavko Ažman (LLP) sta podala predlog, da se z dnevnega 
reda 4. redne seje umakne točka 4: Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin 
Bled in Bohinj – MIR-1 za leto 2010. 
 

Druge razprave in predlogov ni bilo, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (14 prisotnih – 
13 opredeljenih), pa so s 13 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled se strinja, da se z dnevnega reda 4. redne seje umakne 4. 
točka dnevnega reda: Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Bled 
in Bohinj – MIR-1 za leto 2010. 

 
V nadaljevanju je predsedujoči dal na glasovanje, prisotni (14 prisotnih – 13 opredeljenih), pa 
so s 13 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 
DNEVNI RED: 
1.  Pregled in potrditev Zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, z 

dne 19.04.2011; 
2.  a. Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta, do 4. seje; 

b. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta; 
3.  Poročilo o delu Policijske postaje Bled za leto 2010 za območje Občine Bled; 

4.  Poročilo o poslovanju JP Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2010;  
5.  Predlog Odloka o lokalnem turističnem vodenju na turističnem območju Občine 

Bled; 
6.  Osnutek Odloka o razglasitvi javne infrastrukture na področju športa, rekreacije 

in turizma; 
7.  a. Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne. 

b. Osnutek Odloka o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje 
ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne. 

8.  Poročilo o izvajanju koncesije – WTE za leto 2010 in seznanitev s predlogom 
poravnave; 

9.  Poročilo Adriaplina d.o.o. Ljubljana o izvajanju koncesijske pogodbe v letih 
2009, 2010 in 2011 in seznanitev s predlogom poravnave; 

10.  Pobuda za ustanovitev Univerze na Gorenjskem; 
11.  Nakup delnic družbe Casino Bled; 
12.  Razno. 

 
 



 28 

 
 



 29 

Točka 1: Pregled in potrditev Zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine 
  Bled, z dne 19.4.2011 
 
Razprave in pripomb ni bilo, zato so prisotni (14 prisotnih – 14 opredeljenih), na predlog 
župana soglasno (s 14 glasovi ZA), sprejeli 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Občine 
Bled, z dne 19.4.2011. 

 
 
 
Točka 2a: Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta, do 4. seje 

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

Pavla Zupan (DeSUS) 

Na vprašanja glede preselitve začasnega zbirnega centra, uporabnega dovoljenja športnega 
parka ter pripravo predloga odloka o zelenem pasu Bleda so bili odgovori pripravljeni – 
pobudnica se je z njimi strinjala, vendar gradivo ostane v evidenci. 
 

Majda Loncnar (DeSUS)  

- odgovor na vprašanje, zakaj so bila znižana sredstva za kmetijstvo je bil pripravljen – 
vprašanje se črta; 

 

Vinko Poklukar (LNK)  

- odgovori na vprašanja, vezana na problematiko športa na Bledu ter na pobudo za 
postavitev znaka za Knjižnico Bled  so bili dani – pobudnik se je z njimi strinjal, vendar 
pripomnil, da bo za vrhunski šport treba nameniti več sredstev. 

 

Ludvik Kerčmar (SD)  

- odgovor na pobudo za postavitev smerokazne table za pokopališče Bled je bil dan – 
pobuda se črta; 
 

mag. Slavko Ažman (LLP)  

- pobuda za nadaljnjo pomoč v zvezi z množičnim vrednotenjem nepremičnin bo 
upoštevana v nadaljnjih postopkih, zato se iz gradiva črta; 
 

Anton Omerzel (SNS) 

- odgovor na vprašanje glede vgradenj črpalk je bil dan, vendar je pobudnik pripomnil, da 
je treba opraviti pregled celotne problematike, odpraviti napake ter občanom pomagati in 
svetovati. 
 

 
 
Točka 2b: Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
Oddane so bile nove pobude, odgovori so pri točki 2a 5. Redne seje in sicer po naslednjem 
vrstnem redu: 
- Miran Kresal 
- Janez Brence 
- Karmen Kovač in Radoslav Mužan 
- Davorina Pirc 
- Ludvik Kerčmar 
- Vinko Poklukar 
- Janez Petkoš 
- Anton Omerzel  
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Točka 3: Poročilo o delu Policijske postaje Bled za leto 2010 za območje Občine 
  Bled 

Uvodno obrazložitev je podal pomočnik komandirja Policijske postaje Bled, .. 
 
Po predhodni prijavi so v razpravi sodelovali Davorina Pirc (LDS), Pavla Zupan (DeSUS), 
Miran Kresal (N.Si), mag. Slavko Ažman (LLP), Ludvik Kerčmar (SD), Anton Omerzel (SNS), 
Majda Loncnar (DeSUS), mag. Leopold Zonik (DeSUS). 
 
Po končani razpravi so prisotni (15 prisotnih – 15 opredeljenih)  na predlog župana soglasno 
(s 15 glasovi ZA) sprejeli 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled  se je seznanil s poročilom o delu Policijske postaje Bled 
za leto 2010 za območje občine Bled.  

 
 
 
Točka 4:  Poročilo o poslovanju JP Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2010 

Uvodno obrazložitev je podal direktor podjetja Infrastruktura Bled, Mirko Ulčar. 
 
Poročilo predsednika delovnega telesa: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš (DeSUS) 

sklep: predlog občinskemu svetu za sprejem predlaganega sklepa: 
 
V razpravi so po predhodni prijavi sodelovali Janez Brence (SDS), Anton Omerzel (SNS), 
Janez Petkoš (DeSUS), mag. Leopold Zonik (DeSUS), Vinko Poklukar (LNK) in Jana Špec 
(SD). 
 
Po razpravi je župan dal na glasovanje, prisotni (15 prisotnih – 15 opredeljenih) pa so 
soglasno (s 15 glasovi ZA) sprejeli 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled daje soglasje k Poročilu o poslovanju JP Infrastruktura 
Bled d.o.o. za leto 2010. 

 
 

 
Zaradi prisotnosti poročevalca, so se prisotni člani občinskega sveta strinjali, da se v 
nadaljevanju najprej obravnavata točki 7a in 7b. 
 
Točka 7a:  Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne 

Uvodno obrazložitev je podal Milan Železnik iz Inštituta za lokalno samoupravo in javna 
naročila Maribor. 

 
Poročili predsednikov delovnih teles: 
Odbor za družbene dejavnosti – podpredsednik Vinko Poklukar (LNK)  
sklep: predlog za sprejem osnutka odloka 
Statutarno pravna komisija – predsednik Miran Vovk (SDS)  

sklep: ni formalno pravnih zadržkov za obravnavo osnutka odloka;  
 

V razpravi sta po predhodni prijavi sodelovala mag. Slavko Ažman (LLP) in Miran Vovk 
(SDS). 
 
Ker ni bilo več razprave, je župan dal na glasovanje, prisotni (13 prisotnih – 12 opredeljenih) 
pa so z 12 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 

SKLEPA: 
1. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Gorenjske lekarne. 
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2. Predlagatelj naj pripombe, dane na osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Gorenjske lekarne, upošteva pri pripravi predloga; v kolikor jih ne bo upošteval, 
naj navede ustrezno obrazložitev. 

 
 
Točka 7b:  Osnutek Odloka o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje  
  ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne 

Uvodno obrazložitev je podal Milan Železnik iz Inštituta za lokalno samoupravo in javna 
naročila Maribor. 

 
Poročili predsednikov delovnih teles: 
Odbor za družbene dejavnosti – podpredsednik Vinko Poklukar (LNK)  

sklep: predlog za sprejem osnutka odloka 
Statutarno pravna komisija – predsednik Miran Vovk (SDS)  

sklep: ni formalno pravnih zadržkov za obravnavo osnutka odloka;  
 

Ker ni bilo razprave je župan dal na glasovanje, prisotni (13 prisotnih – 12 opredeljenih) pa 
so z 12 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 

SKLEPA: 
1. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi skupnega organa 

ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne. 
2. Predlagatelj naj pripombe, dane na osnutek Odloka o ustanovitvi skupnega organa 

ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne, upošteva pri pripravi 
predloga; v kolikor jih ne bo upošteval, naj navede ustrezno obrazložitev. 

 
 

 
Točka 5: Predlog Odloka o lokalnem turističnem vodenju na turističnem območju 
  Občine Bled 

Uvodno obrazložitev je podala Marjano Burja, odd. za javne finance, pravne in druge 
dejavnosti. 
 
Poročili predsednikov delovnih teles: 
Odbor za gospodarstvo in turizem – predsednica Davorina Pirc (LDS)  

sklep: predlog za sprejem predloga odloka; 
Statutarno pravna komisija – predsednik Miran Vovk (SDS)  

sklep: ni formalno pravnih zadržkov za obravnavo predloga odloka; 
 
Po predhodni prijavi so v razpravi sodelovali Anton Omerzel (SNS), Srečko Vernig (LDS), 
mag. Leopold Zonik (DeSUS), Jana Špec (SD) in Davorina Pirc (LDS). 
 
Ker ni bilo več razprave, 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 predlog Odloka o lokalnem turističnem vodenju na 
turističnem območju Občine Bled. 

 
 
 
Točka 6:  Osnutek Odloka o razglasitvi javne infrastrukture na področju športa, 
  rekreacije in turizma 

Uvodno obrazložitev je podal direktor občinske uprave, Matjaž Berčon. 
 
Poročila predsednikov delovnih teles: 
Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednica Jana Špec (SD) 
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- predlog za sprejem osnutka odloka ter sklep, da se do jeseni pripravi načrt upravljana za 
5-letno obdobje;  

Odbor za gospodarstvo in turizem – predsednica Davorina Pirc (LDS)  
sklep: predlog občinskemu svetu za sprejem osnutka odloka, ob upoštevanju pripomb iz 
razprave; 
Odbor za družbene dejavnosti – podpredsednik Vinko Poklukar (LNK)  
sklep: predlog za sprejem osnutka odloka 
Statutarno pravna komisija – predsednik Miran Vovk (SDS)  

sklep: ni formalno pravnih zadržkov za obravnavo osnutka odloka;  
 
V razpravi so po predhodni prijavi sodelovali mag. Slavko Ažman (LLP), Ludvik Kerčmar 
(SD), Anton Omerzel (SNS), Srečko Vernig (LDS) in izpostavili:  
 
- razgledna točka Bledec: mladinska dejavnost, mogoče idealna za društvene prostore, 

vključiti tudi sosednjo parcelo, ki meji na parcelo, na kateri stoji objekt in urediti dostop do 
razgledne točke Bledec  

- maksimalno ekonomsko gospodarit in da prinaša določene gospodarske rezultate v 
katere bo potrebno čim manj sredstev iz občinskega proračuna  

- dolgoročni interes tako javnega kot javno zasebnega partnerstva 
- konkreten predlog za dopolnitev 3. člena – soglasja daje občinski svet  
 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje, prisotni (15 prisotnih – 15 opredeljenih) pa 
so soglasno (s 15 glasovi ZA), sprejeli 

SKLEPA: 
1. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o razglasitvi javne 

infrastrukture na področju športa, rekreacije in turizma, s pripombami delovnih 
teles in iz razprave članov občinskega sveta. 

2. Predlagatelj naj pripombe, dane na osnutek Odloka o razglasitvi javne 
infrastrukture na področju športa, rekreacije in turizma, upošteva pri pripravi 
predloga; v kolikor jih ne bo upošteval, naj navede ustrezno obrazložitev. 

 
 

 
Točka 8: Poročilo o izvajanju koncesije – WTE za leto 2010 in seznanitev s  
  predlogom poravnave  

Uvodno obrazložitev sta podala predstavnika WTE, Bojan Homc in Branka Zver. 
 
Poročilo delovnega telesa: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš (DeSUS) 

sklep: predlog občinskemu svetu za sprejem predlaganih sklepov; 
 
V razpravi so (po predhodni prijavi) sodelovali Miran Vovk (SDS), Janez Brence (SDS), 
Srečko Vernig (LDS), mag. Slavko Ažman (LLP), Ludvik Kerčmar (SD), Janez Petkoš 
(DeSUS), Anton Omerzel (SNS), mag. Leopold Zonik (DeSUS), Davorina Pirc (LDS). 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje, prisotni (13 prisotnih – 10 opredeljenih) pa 
so z 10 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 

SKLEPA: 
1. Občinski svet Občine Bled se je seznanil z letnim poročilom 2010 – razvojem 

koncesijskega projekta Bled. 
2. Občinski svet Občine Bled se je seznanil s predlogom poravnave s strani 

koncesionarja.  
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Točka 9: Poročilo Adriaplina d.o.o. Ljubljana o izvajanju koncesijske pogodbe v 
  letih 2009, 2010 in 2011 in seznanitev s predlogom poravnave 

Uvodno obrazložitev je podal predstavnik podjetja Adriaplin Ljubljana, Alojz Babič. 
 
Poročilo predsednika delovnega telesa: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš (DeSUS) 
sklep: predlog občinskemu svetu za sprejem predlaganih sklepov; 
V razpravi so po predhodni prijavi sodelovali Anton Omerzel (SNS), Janez Brence (SDS), 
Srečko Vernig (LDS). 
 
Župan je po končani razpravi dal na glasovanje, prisotni (14 prisotnih) pa so sprejeli  

SKLEPA: 
1. Občinski svet Občine Bled sprejme poročilo Adriaplina d.o.o. Ljubljana o izvajanju 

koncesijske pogodbe v letih 2009 in 2010 ter plan gradnje za leto 2011. 
glasovanje: 14 opredeljenih – 14 glasov ZA, 0 PROTI 
2. Občinski svet Občine Bled se je seznanil s predlogom poravnave s strani 

koncesionarja.  
glasovanje: 13 opredeljenih – 13 glasov ZA, 0 PROTI 

 
 
 
Točka 10:  Pobuda za ustanovitev Univerze na Gorenjskem 
Uvodno obrazložitev je podal župan. 
 
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (14 prisotnih – 13 opredeljenih) pa 
so s 13 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled daje pobudo Državnemu zboru Republike Slovenije, da 
skladno s 15. členom Zakona o visokem šolstvu začne postopke za sprejem Akta o 
ustanovitvi univerze v gorenjski regiji, v katero bodo povezani obstoječi visokošolski 
zavodi s sedežem  v krajih znotraj skupnosti gorenjskih občin. 

 
 
 
Točka 11:  Nakup delnic družbe Casino Bled  

Uvodno obrazložitev so podali odvetnik Benjamin Zagorc in predstavnika družbe Casino 
Bled: predsednik uprave Boris Kitek in predstavnik delavcev Armuš Ranko, dodatno pa še 
župan ter direktor občinske uprave, Matjaž Berčon.  
 
Po predhodni prijavi so v razpravi sodelovali Davorina Pirc (LDS), Janez Brence (SDS), mag. 
Slavko Ažman (LLP), Jana Špec (SD), Ludvik Kerčmar (SD), mag. Leopold Zonik (DeSUS), 
Anton Omerzel (SNS). 
 
 
Po končani razpravi so prisotni (14 prisotnih – 14 opredeljenih) s 13 glasovi ZA in 1 PROTI, 
sprejeli 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled pooblasti župana, da odda zavezujočo ponudbo v višini 
100.000€ za nakup delnic družbe Casino Bled d.d.. V kolikor bo ponudba sprejeta, se v 
rebalansu proračuna Občine Bled zagotovi potrebna sredstva. 
Občinsko upravo Občine Bled se zadolži da od uprave družbe Casino Bled pridobi 
predlog kratkoročnih sanacijskih ukrepov in vizije razvoja ter aktualno bilanco stanja 
in bilanco uspeha. Dokumenti se nemudoma posredujejo članom občinskega sveta 
kot gradivo z oznako zaupno. 
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Točka 12: Razno 

 
POROČILO ŽUPANA MED SEJAMA 

- JRC 

V maju smo dobili obvestilo in kasneje tudi odločbo Ministrstva za okolje in prostor 
(MOP), da je za OPPN JRC potrebno izvesti postopek CPVO. Poslanec Urh je organiziral 
sestanek na MOP, kjer so pristojni pojasnili obveznost priprave CPVO in obljubili, da 
bodo postopki na ministrstvu tekli prednostno. Dobili smo smernice Ministrstva za kulturo 
(MK), v katerih so zahtevali, da občina zaprosi za dodatne arheološke smernice. Za 
dodatne smernice smo zaprosili in čakamo odgovor MK. Izbrali smo izvajalca okoljskega 
poročila za CPVO, ki bo izdelal okoljsko poročilo v roku enega meseca, predvidoma še 
do konca junija. Dober mesec bodo potem potrebovali na MOP za usklajevanje, v drugi 
polovici pa avgusta pa že lahko računamo na javno razgrnitev in obravnavo OPPN na 
septembrski seji Občinskega sveta. 

- SRC 

Hidrološka študija in arheološke raziskave še vedno niso zaključene, smo pa nosilce 
urejanja prostora že zaprosili za smernice za izdelavo PGD/PZI za Seliško cesto na 
odseku od Policijske postaje do Mladinske ceste in za IP od Mladinske ceste do križišča 
s Kolodvorsko cesto. 
DRSC je medtem na podlagi naše pobude in sestanka v Ljubljani pripravila in na občino 
posredovala projektno nalogo za izdelavo idejne zasnove za ureditev regionalne ceste 
R1-209/1088 Lesce–Bled s pločnikom in kolesarsko stezo od krožišča v Betinu do 
predvidenega krožišča pri Petrolu. Navedeni del ceste se ne bo vključil v OPPN, temveč 
ga bodo izvajali v okviru svojega projekta »Ureditev Ljubljanske ceste«. 

- OPN – občinski prostorski načrt 

Še vedno čakamo smernice Ministrstva za kulturo. Najavljeni smo na sestanek še v tem 
ali naslednjem tednu. 

- Blejsko jezero 

Končno je bil ob navzočnosti direktorja ARSO sklican sestanek na temo ribolovnega 
režima v Blejskem jezeru, skupaj s predstavniki MOP, Zavoda za ribištvo in MKGP. S 
strani Občine sta se ga udeležila člana Skupine za renaturacijo jezera Matjaž Berčon in 
Anže Urevc. Le manjši del je bil namenjen ribolovnemu režimu, katerega predlog je v 
medresorskem usklajevanju in šele potem ga bodo poslali na občino. 
Sicer pa smo po dolgem času končno soočili različne sogovornike pod »isto streho«. V 
okviru MOP se namreč s problematiko spremljanja stanja in načini upravljanja ukvarjajo: 
- Sektor za vode 
- Inštitut za vode 
- Arso, Urad za vode 
- Arso, Urad za hidrologijo in stanje okolja 
Dogovorili smo se za naslednji delovni sestanek, kjer se bomo bolj podrobno posvetili 
predlogu Načrta upravljanja voda in preučili možnosti konkretnih aplikacij na Blejsko 
jezero. 
Tretja tema pogovora je bila namenjena sodelovanju pri prijavi projekta na program Life+ 
o ozaveščanju in našem odnosu do voda in okolja, ki nastaja na pobudo in pod okriljem 
blejskega društva za varovanje okolja. 

- Izvajanje večjih investicij 

Na kresni večer, pred Dnevom državnosti so bile namenu predane ulice in druge javne 
površine v starem blejskem vaškem jedru Grad. Zaključna dela bodo v naslednjih dneh 
sicer še potekala, vendar je bistveno, da smo večino del uspeli zaključiti pred začetkom 
vrhunca turistične sezone. 
Prav tako je zaključena glavnina del na drugem delu Ceste v Vintgar, medtem ko 3. faza 
sledi spomladi 2012. 
V celoti je saniran propust na cesti proti Lancovem, prav tako 1. faza sanacije plazu v 
Zaki. 
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V zaključni fazi je prenova oziroma izgradnja komunalne infrastrukture na Dobah in v 
Zagoricah.  
Objavljen je javni razpis za izbiro izvajalca ureditve parkirišč pri OŠ. 
Za ostale predvidene projekte se intenzivno pripravlja projektna dokumentacija oziroma 
pridobivajo ustrezna soglasja. 

 
 
 
Župan se je vsem zahvalil za udeležbo in ob 0,30uri zaključil s 4. redno sejo. 
 
 
 
 
 
 
 
        Župan Občine Bled 
                                       Janez Fajfar univ. dipl. etnolog 
                                                  prof. geografije 


