
tevilka:  034-7/2012-13 
Datum:  18. december 2012 
 
ZAPISNIK 
 
12. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, ki je bila v torek, 18. decembra 2012, ob 17.00, v 
prostorih Festivalne dvorane Bled (I. nadstropje). 
 
Prisotni člani: Anton Omerzel (SNS), Janez Petkoš, Pavla Zupan, mag. Leopold Zonik in Majda 

Loncnar (DeSUS), Vinko Poklukar (LNK), Jana Špec in Ludvik Kerčmar (SD), Slavko 
Ažman (LLP),  Davorina Pirc in Srečko Vernig (LDS), Janez Brence in Miran Vovk 
(SDS), Miran Kresal (N.Si), Karmen Kovač in Peter Pogačar (LTM in SMS – zeleni) 

Opravičeno odsoten: Anton Mežan (LTM in SMS – zeleni) 
 
Novinarji:  Romana Purkart (Blejske novice, Radio Triglav) 
Poročevalci:    Eva Štravs Podlogar, direktorica Turizma Bled, Matjaž Završnik, direktor Zavoda  

za kulturo Bled in predstavnika podjetja Ad krajine, d.o.o. dr. Andreja Zapušek 
Černe ter Damjan Černe 

Občinska uprava: Matjaž Berčon, Nataša Hribar, Petra Perko in Andrej Eržen  
 
Sejo je vodil župan Janez Fajfar ki je uvodoma pozdravil vse prisotne. Po ugotovitvi prisotnosti je 
predsedujoči podal poročilo: na seji je bilo od 17 članov občinskega sveta ob 17. uri prisotnih 14 
članov, zato je občinski svet lahko veljavno sklepal. Ugotavljanje prisotnosti in glasovanje je v 
prvem delu potekalo delno z dvigom rok, delno pa preko interaktivnega glasovalnega sistema.  
Vabilo za sejo so svetniki prejeli skupaj z gradivom v petek, dne 7. 12. 2012, dodatno gradivo – 
Razvojni program Občine Bled 2009-2020 – Dopolnitev stanja in poročilo o uresničevanju ciljev 
do leta 2011, v ponedeljek, dne 11. 12. 2012, po elektronski pošti so prejeli zapisnike delovnih 
teles, zapisnika KMVVI in Statutarno pravne komisije sta bila posredovana na seji. 
 
Za 12. redno sejo je bil s sklicem in s predlogom za razširitev dnevnega reda s točko »Sklep o 
spremembah in dopolnitvah sklepa o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki«  
predlagan DNEVNI RED: 
1.  Sprejem dnevnega reda 12. redne seje 
2.  Sprejem Zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Bled z dne 13. 11. 2012 
3.  Pobude in vprašanja članov občinskega sveta: 

 a) Pregled in opredelitev do pobud in vprašanj z 11. redne seje 
 b) Nove pobude in vprašanja članov občinskega sveta 

4.  Sprejem Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled 
5.  Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 
6.  Sprejem dopolnitev Občinskega razvojnega programa 2009 – 2020 
7.  Sprejem Poslovnega načrta za leto 2013 Turizma Bled 
8.  Sprejem Poslovnega načrta za leto 2013 Zavoda za kulturo Bled 
9.  Seznanitev s Krajinsko-urbanističnimi izhodišči za urejanje obale Blejskega jezera 
10.  Volitve Razvojnega sveta gorenjske regije 
11.  Sprejem Sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o tarifnih postavkah ravnanja s 

komunalnimi odpadki 
12.  Razno 

 
Jana Špec je obrazložila svoj glas in povedala, da sta s kolegom Ludvikom Kerčmarjem proti 
razširitvi dnevnega reda, ker ima navedeni sprejem sklepa tudi finančne posledice na proračun 
in predlaga, da se navedena točka predhodno obravnava na odborih. 
Matjaž Berčon je pojasnil, da gre zgolj za prehodno obdobje in se ta sprememba sklepa 
uvveljavi le za kratek čas in zagotavlja podlago za takojšnje zaračunavanje storitev 
gospodinjstvom, saj je trenutno to strošek proračuna občine, kar pa ni dovoljeno.  Povedal je, da 



po novi uredbi za uveljavitev nove ali spremenjene cene storitve javne službe ni več potrebno 
pridobiti pozitivnega strokovnega mnenja ministrstva, pristojnega za okolje, temveč ceno 
storitve posamezne javne službe predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja 
storitev javne službe, potrdi pa jo pristojni občinski organ. Povedal je tudi, da bo v začetku 
prihodnjega leta izvajalec z elaboratom predložil v potrditev cene storitev zbiranja določenih 
vrst komunalnih odpadkov, usklajene z uredbo.  
 
Sklep št. 1: 
Občinski svet Občine Bled se strinja z razširitvijo dnevnega reda s točko sprejem Sklep o 
spremembah in dopolnitvah sklepa o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi 
odpadki v Občini Bled. 

PRISOTNI ZA PROTI 
15 3 7 

Sklep NI bil sprejet. 
 
Tako se DNEVNI RED glasi: 

1. Sprejem dnevnega reda 12. redne seje 
2.  Sprejem Zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Bled z dne 13. 11. 2012 
3.  Pobude in vprašanja članov občinskega sveta: 
 c) Pregled in opredelitev do pobud in vprašanj z 11. redne seje 
 d) Nove pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
4.  Sprejem Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled 
5.  Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 
6.  Sprejem dopolnitev Občinskega razvojnega programa 2009 – 2020 
7.  Sprejem Poslovnega načrta za leto 2013 Turizma Bled 
8.  Sprejem Poslovnega načrta za leto 2013 Zavoda za kulturo Bled 
9.  Seznanitev s Krajinsko-urbanističnimi izhodišči za urejanje obale Blejskega jezera 
10.  Volitve Razvojnega sveta gorenjske regije 
11.  Razno 

 
 
Točka 1:  Sprejem dnevnega reda  
 
Župan je prisotne obvestil, da sistem glasovanja trenutno ne deluje, zato je svetnike prosil, da 
sklepe potrdijo z dvigom rok.  
 
Sklep št. 2: 
Občinski svet Občine Bled sprejme dnevni red 12. redne seje Občinskega sveta Občine 
Bled. 

PRISOTNI ZA PROTI 
15 14 0 

Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 2a:  Pregled in potrditev Zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Bled 

z dne 13. 11. 2012  
 
Sklep št. 3: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine Bled 
z dne 13. 11. 2012.  

PRISOTNI ZA PROTI 
15 15 0 

Sklep JE bil sprejet. 



Točka 3a:  Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta do 12. redne seje 
 
Župan je opravil pregled pobud in vprašanj s prejšnje seje in prosil predlagatelje, da se izrečejo o 
njih. V kolikor z odgovorom niso zadovoljni, lahko zastavijo novo bolj konkretno pobudo ali 
vprašanje. Pobude in vprašanja so bile skupaj z odgovori del gradiva za sejo. 
 
Srečo Vernig je povedal, da z odgovorom ni zadovoljen. 
Anton Omerzel je povedal, da z odgovori ni zadovoljen. 
 
 
Točka 3b: Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
Janez Brence je predlagal, da se uredi vodnjak na Partizanski cesti, saj je stanje od njegove 
zadnje pobude nespremenjeno in to preden prične zmrzovati.  
Srečko Vernig je dal pobudo, da se organizira delovni sestanek s svetniki, na katerem bi se 
poskušali poenotiti glede razvojnih programov občine in je predlagal, da se najprej pozove 
stranke in liste, da pošljejo  svoje predloge. Meni, da bi sestanek pripomogel k temu, da bi se 
stvari bolj natančno razčistile in bi bile potem to podlage za sprejem proračunov, vsaj za dve ali 
tri leta vnaprej.  
mag. Slavko Ažman je podal pobudo, da se dokončno uredi odtekanje vode v jezero pod Park 
hotelom.  
Ludvik Kerčmar je podal pobudo glede širitve TIC v središču Bleda: »Turistično društvo Bled je 
izdelalo analizo delovanja TIC v letu 2012, iz katere izhaja, da obstoječi prostor ne ustreza več 
številu obiskovalcev in prav tako ne po opremljenosti za kvalitetno izvajanje dejavnosti. Obstaja 
možnost širitve prostora TIC-a v izpraznjen sosednji lokal v lasti Sava Turizma, za katerega je 
Turistično društvo Bled dalo izdelati idejno zasnovo, ki nam je potrdila, da je z majhnimi stroški 
možno zagotoviti primernejši prostor za izvajanje dejavnosti. Dajem pobudo, da Turizem Bled, 
skupaj z Občino Bled pripravi celovit koncept delovanja turistično informacijske dejavnosti na 
Bledu, tako v sklopu Lokalne turistične organizacije kot v sklopu Regionalne destinacijske 
organizacije. Turistično društvo Bled, trenutni izvajalec informacijske dejavnosti, je pripravljen 
intenzivno sodelovati tako pri pripravi koncepta kot pri izvajanju dejavnosti. Poročilo o delu TIC 
za leto 2012 je priloga pobudi, idejna zasnova pa je na vpogled v TD Bled.« 
Majda Loncnar je povedala, da je poslušala intervju po Radiu Triglav s svetnikom Vernigom, ki 
je povedal, da tako aktivnega in uspešnega mandata svetnikov, kot je ta, še ni bilo. 
Pavla Zupan: »Že večkrat postavljeno  vprašanje rešitve pločnika na Rečiški cesti v smeri Bled-
Gorje na desni strani cestišča, kljub pisni zahtevi stanovalce za odgovor (pismo 7. 8. 2012) vsem 
pristojnim organom do sedaj ni nikakršnega odgovora. Občina Radovljica je v letih 1977 in 1978 
odkupila del zemljišča ob potoku Rečica za ureditev pločnika. Bila je narejena odmera, načrt ipd. 
Žal vsa leta ni bilo ne volje, niti zainteresiranosti, da se ta problem reši. Pred kratkim je bila 
narejena parcelacija od št. 25 dalje na levi strani cestišča. Ker tudi sedanja občina računa na 
novo obvoznico, se ponovno zavlačuje z izgradnjo prepotrebnega pločnika in avtobusne postaje. 
V imenu prebivalcev Rečice sprašujem: 
- kdaj in kje se bo končno zgradil pločnik – časovnica (opomba: razvojni program občine Bled 

2009-2020 - slabosti tč. 3 in 23), 
- zahteva, da se pločnik načrtuje na levi strani cestišča od začetka naselja, je nesprejemljiva 

tako za stanovalce kot za vse ostale, predvsem pa za turiste … 
- kdaj se bo začela obnova Kolodvorske ulice, in sicer od križišča z Rečiško? Do sedaj je govora 

za izgradnjo pločnika od Mangarta, ulica pa se začne prej. Poleg tega je ob križišču Rečiška-
Kolodvorska pri Svetinovi ograji večji mejni kamen, večji usek bankine, ki povzroča težave 
pešcem pri hoji (hujši zlomi).« 

Odgovor je na seji podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon, ki je povedal, da je 
pripravljen projekt za izvedbo za izgradnjo pločnika Rečiške, med obema avtobusnima 
postajama. Povedal je, da je ureditev pločnika ob Rečiški cesti načrtovana v skladu z vsemi 
prometno-tehničnimi predpisi. Povedal je, da je občina naročnik in plačnik projektov, DRSC pa 



tista, ki podaja robne pogoje (državna cesta). Izveden je bil sestanek glede prestavitve oziroma 
obnovitve vodovoda, ki se bo izvajal istočasno. Predvideva se, da se bo ta investicija pričela v 
letu 2014 v skladu z razpoložljivimi sredstvi in s programom dela. Spodnji del izgradnje se še ne 
ureja, saj je to del severne razbremenilne ceste. Glede Kolodvorske ceste pa je povedal, da se 
začenja 15 m od odcepa z Rečiške ceste, ker v tem primeru ne potrebujemo soglasja DRSC in se 
zato prične urejati šele na dvorišču gostilne Mangart. Tudi za ta del je že pridobljena projektna 
dokumentacija, pločnik se bo gradil na desni strani v smeri proti železniški postaji do odcepa z 
Valvazorjevo ulico. Do Rogača je pločnik že narejen in se za tem nadaljuje do Triglavske ceste – I. 
faza.  Tudi ta del pločnika se bo gradil v letu 2014, in sicer iz razloga, ker bo v letu 2013 potekala 
rekonstrukcija oz. ureditev Aljaževe, Prisojne in Razgledne ceste.  
Anton Omerzel je zahteval, da se odgovori dajo konkretno in obširno, saj je potrebno, da je širša 
javnost o tem obveščena, vsaj kar se tiče smučišča Straža: »V odgovoru, ki sem ga prejel nikjer ne 
zasledim, koliko bi občina zaslužila s tem, če bi smučišče obratovalo. Sprašujem, kje so v 
zimskem času delavci s sankališča. Zahtevam tudi odgovor, zakaj ima Infrastruktura toliko 
zaposlenih. Odgovor, ki sem ga prejel, pomeni, da smučišča na Bledu nikoli več ne bo. Povem, da 
sem proti temu in bom naredil vse, da se bo smučišče oživilo. Eva Štravs Podlogar je 23. 12. 2011 
prejela odgovor hotelirjev. Mislim, da je potrebno sklicati sestanek, ne pa samo napisati, ali je 
nekdo pripravljen sofinancirati obratovanje in predlagam, da se sestane občinski svet, hotelirji, 
predstavniki Infrastrukture  in predstavniki turizma in mislim, da bi se na tem sestanku lahko 
marsikaj dogovorili. Zahtevam, da se mi da točen odgovor, kdo je zavezan za plačilo 30 % za 
priključek na čistilno napravo in koga se je o tem obvestilo. Prosim, da mi tudi odgovorite, kaj bo 
z denarjem, ki ga občani že leta preveč plačujejo za čiščenje odpadnih voda.« 
Odgovor na prvo vprašanje je na seji podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon, ki je 
na kratko odgovoril na obe vprašanji. Pove, da so podatki, ki so bili posredovani res, iz novembra 
2011, tako o stroških in tehnologiji, ki jo zahteva zasneževanje, vendar so podatki enaki in je 
menil, da je korekten prikaz. Povedal je, da bi pri bolj neugodnih pogojih – temperatura jezerske 
vode + 6˚ C, temperatura zraka od – 3 do – 4˚ C in pri relativni vlagi 100 % snežni top deloval 
samo s 15 – 17 % svoje zmogljivosti. Povedal je, da se je v lanskem letu na podlagi dveh 
sestankov in pisnega zaprosila pridobilo odgovor hotelirjev in ko so se tudi v letošnjem letu 
pogovarjali, se stališče hotelirjev ni menjalo in je smatral, da je sklicevanje ponovnih sestankov 
in prošenj na navedeno temo. Povedal je tudi, da se na Straži odpirajo tudi lastniška vprašanja in 
s tem vzpostavljanje novih stvarno-premoženjskih razmerij, ki pa zagotovo ne bodo več 
brezplačna. Prve zahteve je občina že prejela in se tudi dogovarja o pogojih. Večji del dejavnosti 
se sploh ne izvaja na lastnih zemljiščih in je mnenje občine, da je potrebno najprej urediti ta 
status. Glede delovanja sedežnice pa je povedal, da se bo preko letošnje zimske sezone na 
priporočilo proizvajalca opravila analiza in pregled vseh prižemk na sedežnici. Maksimalni 
pričakovani stroške v primeru zamenjave vseh prižemk bo približno 55.000,00 €. Povedal je, če 
bi bila najbolj optimalna zima, bi bilo dobrih 20.000,00 € prihodkov, na drugi strani pa dobrih 
60.000,00 € stroškov (samo delež sofinanciranja).   
Odgovor na drugo  vprašanje je na seji podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon, ki 
je povedal, da ima Občina Bled približno 2.500 objektov, ki bi morali biti priključeni na 
kanalizacijo in čistilno napravo. Približno polovico objektov je priključenih, približno 1000 
odločb ima občina pripravljenih, da jih odpošlje, vendar pa so se zadržale iz razlogov, ki jih je na 
prejšnji seji navajal svetnik Omerzel in ki popolnoma držijo. Povedal je, da v teh primerih prihaja 
do razkoraka med evidencami, ki so na razpolago, in dejanskim stanjem. Infrastruktura Bled je 
prevzela od Komunale Radovljica podatke, kakršni so še danes. Zadnji ažuriran seznam je na dan 
4. 10. 2012, ko se je občina odločila, da se na teh podatkih vztraja in se bodo te odločbe popravile 
ročno (ali so 30%, 100% ali ničelne). Po novem letu bodo odposlane odločbe za območje 
Bohinjske Bele in Obrn, kjer je nesporno, da so le-te 100%, ker tam nikoli ni bilo kanalizacije. Do 
konca leta 2013 bodo z odločbami pokriti vsi objekti, ki imajo možnost priključitve na 
kanalizacijo in čistilno napravo. Povedal je še, da so 100% odločbe izdane tistim občanom, ki ne 
razpolagajo z gradbenim dovoljenjem, 30% odločbe se izdajajo tistim, za katere je bil v času 
izdaje gradbenega dovoljenja že zaračunan priklop na kanal, ničelne odločba pa so izdane tistim 
občanom, za katere je v razpoložljivih evidencah navedeno, da so v času izdaje gradbenega 



dovoljenja plačali prispevek, tako priklop na kanalizacijo, kot na čistilno napravo. Nadalje je še 
povedal, da so bili občani preko Blejskih novic že večkrat obveščeni o vsem. Na koncu se je v 
imenu občinske uprave in koncesionarja opravičil vsem prizadetim občanom.  
Davorina Pirc je povedala, da nima zadržkov glede spremembe in dopolnitve Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Bled, vendar pa je predlagala, da se do naslednje seje pregleda poglavje 
»Vprašanje in pobude članov občinskega sveta«, ker se kažejo določene nejasnosti v poslovniku 
in kar nekaj redakcijskih napak. 
 
 
Točka 4: Sprejem Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled  
 
Uvodno obrazložitev je podal Andrej Eržen, višji svetovalec za pravne zadeve.  
Predsednik Statutarno-pravne komisije Miran Vovk je podal predlog za sprejem 
 
Sklep št. 4: 
Občinski svet Občine Bled sprejeme Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Bled. 

PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 

Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 5: Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 
 
Uvodno obrazložitev je podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon.  
Poročila delovnih teles : 
 Predsednica Odbora za proračun in občinsko premoženje Jana Špec je podala predlog za 

sprejem, vendar z upoštevanjem dodatnega sklepa, da naj se z rebalansom proračuna za leto 
2013 zmanjša konto prihodka 71419964 - Turizem Bled-povrnitev str. Alpen pearls za 
6.000,00 €. 

 Predsednica Odbora za gospodarstvo in turizem Davorina Pirc je podala predlog za sprejem, 
vendar naj se upošteva tudi dodatno sprejet sklep odbora, da naj se še pred Občinskim 
svetom organizira sestanek z vodstvom Občine Bled, TNP Bled in člani Odbora za 
gospodarstvo in turizem, kjer se predstavi finančno konstrukcijo projekta ReNaTus in 
organizacijsko izvedbo projekta ReNaTus, dejavnost in način poslovanja novega visitors 
centra in bodoče stroške obratovanja, vključno z najemnino.   

 Predsednik Statutarno-pravne komisije Miran Vovk je podal predlog za sprejem. 
 Predsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Janez Petkoš je podal predlog 

za sprejem.  
 Predsednica Odbora za družbene dejavnosti Karmen Kovač je podala predlog za sprejem, s 

predlog za sprejem odloka, vendar z dopolnitvami na področju  športa - povečanje  sredstev 
na proračunski postavki 20080107 -  sofinanciranje programov športa  v višini 50.000 € in 
znižanje sredstev na proračunski postavki 20150102 – sofinanciranje obratovalnih stroškov 
športno turistične infrastrukture  v višini 50.000 €. 

Župan Janez Fajfar Janez je povedal, da je bil predlog Odbora za družbene dejavnosti oblikovan 
kot amandma in je bil posredovan tudi v pisni obliki in je predlagal, da se amandma ne sprejme, 
ker ne upošteva obveznosti iz naslova sofinanciranja obratovalnih stroškov in bi lahko 
zmanjšanje sredstev ogrozilo delovanje in tako nekateri klubi ne bi mogli izvajati svoje 
dejavnosti, ki jih sedaj ravno na podlagi teh močno subvencioniranih cen. 
Poklukar Vinko je povedal, da se je povečalo število otrok in da je na osnovi tega predlagal 
povečanje vrednosti ter da se je povečalo število vrhunskih  rezultatov v športu in smatra, da je 
prav, da se predlagani amandma sprejme. 



Matjaž Berčon je  povedal, da občinska uprava boljšega predloga nima in je predlagal, da 
proračun ostane v obliki, kot je bil predlagan in je uravnotežen, s spremembo pa bi se 
neuravnotežilo obratovanje športne infrastrukture in je predlagal, da če se pokaže potreba v 
športnih društvih, se dopolnjuje preko leta, z rebalansom. Povedal je tudi, da bodo svetniki na 
naslednjo sejo prejeli analizo prijav na razpis, ki je zaključen, za sofinanciranje dejavnosti v letu 
2012 in ki je pokazala, da je v klube vključenih približno 1/3 blejskih otrok v tekmovalne 
kategorije in 2/3 otrok iz drugih občin, kar je nakazuje, da se bo o tej temi in tudi o pravilniku v 
naslednjem letu ponovno pogovarjali in je ponovno predlagal, da se amandma ne sprejme. 
Anton Omerzel je povedal, da je seznanjen s tem, da so nekateri klubi po pravilniku dobili 
preveč. Pozdravil je tudi podatek, kar je sam že večkrat povedal, da je veliko več otrok iz drugih 
občin in predlaga, da se vzpostavi kontakt z župani drugih občin in da bi le te občine to 
sofinancirale.  
Župan Janez Fajfar je odgovoril, da so se o navedenem pogovarjali na koordinaciji županov in 
povedal, da je bil osamljen.  
 
Sklep št. 5: 
Občinski svet Občine Bled sprejme amandma na Proračun Občine Bled za leto 2013 na 
predlog Odbora za družbene dejavnosti. 

PRISOTNI ZA PROTI 
16 3 7 

Sklep NI bil sprejet. 
 
Sklep št. 6: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2013 z 
obveznimi prilogami. 

PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 

Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 6:      Sprejem dopolnitev Občinskega razvojnega programa 2009 - 2020 
 
Župan je povedal, da je program obravnavala tudi komisija za strateška vprašanja, ki jo 
sestavljajo predsednice in predsednik odborov občinskega sveta, predstavnika občinske uprave, 
podžupan in sam. Povedal je, da so se na sestanku  seznanili z dopolnitvami. Pojasnilo nekaterih 
ključnih poudarkov pa je podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon. 
 
Anton Omerzel  je povedal, da je bilo v objekte na Straži vloženih kar nekaj milijonov, ki pa se 
ne koristijo in vizija Straže tudi ni opredeljena v razvojnem programu, tako da je nad tem zelo 
razočaran. 
Mag. Leopolda Zonika je zanimalo, kdo zaprosi za evropska strukturna sredstva v primeru 
južne razbremenilne ceste, ali država ali občina, in če smo že vključeni v pridobivanje le-teh in 
koliko bo predvidoma teh sredstev.  
Direktor Matjaž Berčon je povedal, da je obvoznica državni projekt in gre za neposredno 
financiranje in je predvideno v načrtu razvojnih programov v drugi finančni perspektivi. V 
kolikor bo uspelo določene procedure, ki se trenutno izvajajo, v naslednjem letu izvesti, se bo 
projekt razdelil v dve fazi in se bo s preostanki sredstev iz drugih projektov, kjer sredstva 
ostajajo, prerazporedilo na Bled. Formalno je obvoznica uvrščena v drugo finančno perspektivo, 
vendar če se bodo zagotovili osnovni pogoji (zemljišča in druga dokumentacija), je verjetnost 
izvedbe že prej. 
Ludvik Kerčmar je povedal, da bo dolgoročni program podprl in še povedal, da ga je potrebno 
občasno ažurirati. Menil je, da je po tem programu potrebno podpirati tudi razvoj manjših 



penzionov, kmečkega turizma in je ugotovil, da na Bledu manjka domače gostilne in domače 
ponudbe.  
Jana Špec je povedala, da je dobro, da se je razvojni program revidiral in se ji zdi pomembno to 
zato, ker brez jasno zastavljenih ciljev in prioritet razvoja ni. Dobronamerno je pripravljavce 
gradiva opomnila na to , da se popravijo izračuni indeksov, ker so napačni in naj  pri podatkih o 
številu namestitvenih zmogljivosti upošteva podatke na dan 31. 8., saj meni, da so to pravi 
podatki, ker naj bi se na osnovi teh podatkov prišlo do pravih in realnih podatkov izkoriščenosti 
posteljnih zmogljivosti.  
Mag. Slavko Ažman pozdravlja, da se je program osvežil in je predlagal, da se poskuša 
pridobivati bolj aktualne podatke. Povedal je, da  iz programa izhaja, da so trendi zelo negativni 
in je ugotovil, da podjetja, ki delujejo na Bledu, skupaj ustvarijo izgubo, ki se povečuje iz leta v 
leto in je predlagal, da se na tem področju pridobivajo res realni podatki. 
Davorina Pirc  je povedala, da je program samo dopolnjen z dejanskim stanjem in to tam, kjer je 
možno, tam pa kjer to ni možno pa program napotuje na to, da se čim boljše podatke pridobi v 
prihodnosti in pove, da so se na seji sprejemale dopolnitve stanja in poročilo o uresničevanju 
ciljev do leta 2011 in ne dopolnitve Občinskega razvojnega programa po vsebini in je podprla, da 
se vsebinsko prevetri razvojni program tudi v luči nove finančne perspektive in v delu, ki se 
nanaša na turistično gospodarstvo. Predlagala je, da se ponovno sestane, skupaj s turističnim 
gospodarstvom in predstavniki spremljajočih dejavnosti in da se bo po vsebini ponovno 
pregledal program.  
Srečko Vernig je povedal, da je program novelacija, kar je posledica nekih spremenjenih 
pogojev v sami državi oziroma trgov. Predlagal je, da bi se razvojni program usmeril tudi v 
odpiranje novih delovnih mest, saj je menil, da je to ključnega pomena. Predlagal je, da bi bilo 
prav, da bi se vsi skušali dodatno angažirati , da bi se predstavljeni dokument še dodelal in da bi 
se predvsem poiskale možnosti za razvoj novih delovnih mest, ki prinašajo dodano vrednost.  
 
Sklep št. 7: 
Občinski svet Občine Bled sprejme dopolnitve Občinskega razvojnega programa 2009 – 
2020. 

PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 

Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 7:  Sprejem  Poslovnega načrta za leto 2013 Turizma Bled 
 
Uvodno obrazložitev je podala direktorica Turizma Bled Eva Štravs Podlogar. 
 Predsednica Odbora za gospodarstvo in turizem Davorina Pirc je podala predlog za sprejem 

odloka, vendar z dvema pripombama in pozivajo župana Fajfarja, da zahteva od države, da 
prestižen turistični objekt, kot je Vila Bled, posluje že v letu 2013,  predlagajo postavitev 
velikih plakatov in jumbo plakatov s podobo Bleda na pomembnejših lokacijah, vpadnicah  v 
Slovenijo. Da bi do realizacije teh postavitev prišlo, člani odbora predlagajo sodelovanje 
Turizma Bled in Zavoda za kulturo Bled in  predlagajo sestanek v januarju 2013, kjer bi se o 
tem dogovorili.  

 Predsednik Statutarno-pravne komisije Miran Vovk je podal predlog za sprejem. 
 
Župan Janez Fajfar je prisotne seznanil s tem, da je bil v stiku z v. d. direktorico Javnega 
gospodarskega  zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije, ki je odgovorna za Vilo 
Bled in tudi v kontaktu z generalnim sekretarjem vlade in ki sta nam zagotovila, da Vilo 
Bled še vedno vidijo kot hotel. Oba sta tudi povedala, da so bili presenečeni nad slabim 
stanjem objekta in so ugotovili, da bo potrebna večja investicija. Povedal je, da si bo 
občina prizadevala, da bo Vila Bled ponovno odprta kot hotel.  
Janez Brence je povedal, da je program podrobno pregledal in ugotovil, da je 900.000,00 
€ proračunskih sredstev namenjenih za delovanje turističnih projektov na Bledu. 



Ugotavlja, da polovico sredstev odpade na ReNaTus v letu 2013 in tudi v letu 2014, tako 
da je ugotovil, da se bo v dobrih dveh letih v turizem vložilo dobrih 1.700.000,00 €. 
Ugotavlja tudi, da je bila zasedenost turističnih kapacitet na Bledu v letu 2008 47 % na 
letni ravni, v letu 2011 pa padlo na 34,8 %, kar pomeni, da je zasedenost padla kar za 25 
%, kar predstavlja alarm, vendar pa se število nočitev dviga. Direktorico je tudi vprašal, 
kakšno je njeno mnenje glede zasneževanja Straže ob tem, da je strošek enormen in 
predlagal izgradnjo bazena na vrhu Straže, kamor se prečrpava voda iz jezera in bi 
mogoče tudi to zmanjševalo stroške zasneževanja.  
Odgovore je podala direktorica Turizma Bled Eva Štravs Podlogar, ki je povedala da ima 
Turizem res 900.000,00 € plana, vendar pa se iz občinskega proračuna samo 360.000,00 €. 
Glede zasedenosti je povedala, da se jemljejo različni podatki. Kjer pa so bili zajeti podatki samo 
za hotele, pa je bila zasedenost toliko višja in bi bilo res smiselno, da se vzamejo podatki na dan 
31. 8., ko so vse kapacitete vse zasedene. Pove, da se je na Bledu beležila 57% zasedenost, kar je 
veliko več kot ostali turistični kraji na Gorenjskem in zasedenost ne pada, saj se sezona širi z 
dodatnimi prireditvami. Glede Straže je povedala, da ima močno poletno sezono in se že iz tega 
vidika ni potrebno bati, da bi se zaprla in predvideva, da bodo v letu 2014 nastopile nove 
možnosti, kako zagotoviti sredstva in se pogovarjati z vsemi že mnogo prej in upa, da bo Straža 
ostala blejsko smučišče, ne samo sankališče. 
Davorina Pirc je izrazila skrb, glede na to, da je direktorica predstavila toliko novih aktivnosti, 
če bodo z obstoječo ekipo vse aktivnosti dobro opravljene. Glede samega poročila pa je dodala, 
da jo zanimajo vrednostni kazalci, saj je iztržek iz turizma tisti, od katerega kraj živi in ne od 
statističnih podatkov.  Povedala je, da je odbor želel od Turizma dobiti plan dela v obliki bilance 
uspeha in ni bil posebej formuliran v sklepu odbora, saj je bilo logično in tudi s strani direktorice 
obljubljeno, da bo do seje OS pripravljena. Glede obratovanja Straže pa jo zanima, zakaj ga 
Turizem reklamira, smučišče ne deluje in je povedala, da je to skrajna neresnost. Povedala je 
tudi, da bi Bled v zimskem času morali bolj reklamirati, saj Bled pozimi umira na obroke. 
Predlagala, je da se skupaj s Turizmom ogleda okrasitev na Bledu ponoči in da bi se skupaj 
dogovorili, kaj je potrebno v prihodnje naredit z optimalnimi minimalnimi stroški. Predlagala je 
tudi, da se projekt ReNaTus bolj podrobno predstavi tudi širši javnosti, in sicer iz perspektive 
novih delovnih mest. 
Mag. Slavko Ažman je vprašal, ali obstaja možnost, da bi se podatki o povprečnem bivanju 
gostov na Bledu pridobili  na letni ravni. 
Ludvik Kerčmar je glede Straže povedal, da je bilo s strani hotelov v osemdesetih letih zelo 
veliko vloženega, da se je projekt lahko realiziral. Glede prispevka hotelov je povedal, da je 
seznanjen s tem, da so predstavniki hotelov povedali, da dovolj prispevajo z odvajanjem 
turistične takse, ta pa je v skladu z zakonom namenjena tudi za financiranje turistično športnih 
objektov. Povedal je, da bo program podprl, saj je razvojno naravnan, prav tako pa projekt 
ReNaTus. Povedal pa je, da bo pa še vedno zelo pomemben informacijski center in da ta tudi 
ostane. Glede kongresnega turizma je vprašal, ali je to povezano s sodelovanjem s Kongresnim 
centrom Albatros, ali je to nadgradnja in se lahko pridobi še več kongresnih gostov.  
Mag. Leopold Zonik je pohvalil zeleno kartico turizma Gorenjske, izpostavil pa je, da bi moral 
biti na naslovni strani slovenski jezik in šele nato prevedeno v ostale jezike. Predlagal je tudi, da 
če država ne zagotovi v prihodnjem letu, da bo Vila Bled poslovala, da se vztraja pri plačilu 
nadomestila stavbnega zemljišča  in se jim oprostitve ne odobri.  
Anton Omerzel je predlagal, da bi za zimski turizem tudi nekaj prispeval za zasnežitev Straže in 
ponovno predlaga, da se organizira sestanek s hotelirji, predstavniki turizma, Zavodom za 
turizem, občinsko upravo in občinskimi svetniki. Predlagal je tudi, da bi se skušali sestati tudi z 
gostinci in bi  mogoče v zimskem času organizirali tudi manjše prireditve in »štante«, da bi bila 
popestrena predvsem decembrska ponudba. Glede okrasitve pa je povedal, da je katastrofalna in 
je v prihodnje potrebno več nameniti več sredstev za okrasitev. Pohvalil pa je tudi delo Turizma 
Bled, predvsem kar se tiče reklame v tujini.  
Župan Janez Fajfar  je glede Straže povedal, da so se po tehtnem premisleku, skupaj s podjetjem 
Infrastrukturo odločili, da je ne zasnežijo, saj bi bili stroški res previsoki. Glede okrasitve je 



povedal, da so vložki v okrasitev zelo visoki in za to ni namenjeno veliko sredstev, povedal pa je, 
da so se zamenjale ulične svetilke ob Ljubljanski cesti.  
Odgovore je podala direktorica Turizma Bled Eva Štravs Podlogar in povedala, da bo 
prevzela organizacijo sestanka s svetniki, hotelirji in turističnim gospodarstvom v mesecu 
januarju ali februarju 2013. Nadalje je povedala, da je angleška agencija izdala brošuro, na kateri 
je Bled na prvi strani revije za vso Evropo in povedla, da je agencija najela pri Adrii čarter in to 
od maja do oktobra (300.000,00 €, kar je zelo velik riziko za agencijo). Naloga Kongresnega 
urada Bled je bila pridobiti srečanje vseh neodvisnih turističnih agentov Anglije, ki bodo v 
mesecu maju prišli na Bled. Kar pa se tiče statistike je povedala, da dnevno statistiko hotelov in 
večjih penzionov spremljajo samo na Turizmu, Statistični urad, ki pa zbira podatke, pa le te 
pridobiva z zelo veliko zamudo in zaradi tega se v dokumentih pojavljajo zamude. Glede bilance 
je povedala, da v sklepu ni bilo, da to velja že za leto 2012, povedala je, da je bilanca pripravljena, 
vendar pa je veliko manj informativna kot je v poročilu, v prihodnje pa bo pripravljena. 
 
Sklep št. 8: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Poslovni načrt Turizma Bled za leto 2013. 

PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 

Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 8:  Sprejem Poslovnega načrta za leto 2013 Zavoda za kulturo Bled 
 
Uvodno obrazložitev je podal direktor Zavoda za kulturo Bled, Matjaž Završnik.  
 Predsednica Odbora za gospodarstvo in turizem Davorina Pirc je podala predlog za sprejem.  
 Predsednica Odbora za družbene dejavnosti Karmen Kovač je podala predlog za sprejem.  
 Predsednik Statutarno-pravne komisije Miran Vovk je podal predlog za sprejem. 
 
Janez Brence je predlagal, da bi bilo smiselno, da se spremeni energent za ogrevanje. 
Davorina Pirc je povedala, da je v preteklosti grad financiral turistične infrastrukturne objekte 
in predlaga, da se poskuša v tem smislu najti projekt - turistične točke, različne vedute pogleda 
na grad in se mogoče na Straži lahko kaj uredi in mogoče financira.   
Mag. Slavko Ažman je predlagal, da občina v primeru dražbe za Pristavo uveljavlja predkupno 
pravico in je predlagal, da se v ta namen sprejme tudi sklep. 
Ludvik Kerčmar je pohvalil, da je program korektno in jedrnato pripravljen, spraševal pa je 
glede izgradnje dvigala, kdaj se načrtuje.  
Anton Omerzel je pohvalil delo Zavoda za kulturo in predlaga, da Zavod pomaga tudi pri 
okrasitvi Bleda.  
Odgovore je podal direktor Zavoda za kulturo Bled Matjaž Završnik:  
 kar se tiče izbire energenta je povedal, da se grad ogreva z zemeljskim plinom od preteklega 

leta. Kar se tiče ogrevanja Festivalne dvorane pa je povedal, da ima Zavod že narejene 
projekte za izvedbo za plin, vendar se je zavod priključil startegiji občine, po kateri glavni 
energent ne bi bil plin ampak toplotne črpalke; 

 povedal je, da zavod lahko z upravljavsko pogodbo sredstva del teh sredstev v obliki 
kulturnih programov v občini preusmeri. Povedal je, da se bodo določene zadeve v smislu 
nadaljnjega urejanja celotnega področja grajskega hriba lahko urejale; 

 kar se tiče Pristave je povedal, da občina ne bo obremenjena s svojimi sredstvi in gre v tem 
primeru zgolj zato, da bi s skupnimi napori zadevo speljali in se od občine pričakuje 
predvsem, da bo s svojimi odločitvami sodelovala;  

 glede dvigala pa je povedal, da se je organiziral sestanek s strokovnim svetom ZVKD 
Slovenije  in na katerem je bilo sklenjeno, da se za dvigalo vrta v skalo in da se ne vidi nič in 
da se pride v notranjost po skali, kar pa se tiče ostalega, je bilo povedano, da naj bo ta izvzet 
iz skale in da naj bo vstop v skalo minimalen in na podlagi navedenega naj bi se dokončno 



zaprosilo za soglasja, za tem pa sledi izdelava vseh projektov, pridobivanje dokumentacije in 
kandidatura na evropska sredstva. 

Srečko Vernig   povedal, da je poslovni načrt potrebno pogledati iz razvojnega vidika, saj se za 
naslednje leto načrtuje adaptacija in posodobitev nadstrešnih prostorov, kar bo omogočalo 
dodatno ponudbo, kar predstavlja z vidika razvoja celotnega kompleksa velik premik. Prav tako 
pa je pohvalil tudi sodelovanje zavoda s krajem in povedal, da bo glasoval za sprejem poslovnega 
načrta.  
Sklep št. 9: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Poslovni načrt Zavoda za kulturo Bled za leto 2013. 

PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 

Sklep JE bil sprejet. 
 
Sklep št. 10: 
Občinski svet Občine Bled zavezuje župana, da v primeru prodaje območja Pristave v 
lasti OGP Bled v stečaju ne odstopi od predkupne pravice brez soglasja občinskega sveta.  

PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 

Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 9: Seznanitev s Krajinsko–urbanističnimi izhodišči za urejanje obale                  

Blejskega jezera  
 
Uvodno obrazložitev sta podala zunanja sodelavca iz podjetja Ad krajine, d.o.o., dr. Andreja 
Zapušek Černe in Damjan Černe. 
 Predsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Janez Petkoš –   se je 

seznanili  s Krajinsko – urbanističnimi izhodišči 
 Predsednik Statutarno-pravne komisije Miran Vovk – seznanitev s Krajinsko – 

urbanističnimi izhodišči 
 
Miran Kresal je spraševal  glede določanja območja obale jezera, ker je v gradivu napisano, da 
priobalni pas sega v območja zasebnih zemljišč in da je upoštevana zunanja meja teh zemljišč 
predvideva, da je še kar nekaj delov obale v lasti zasebnikov in kolikšna je zavezanost 
zasebnikov k morebitnim ukrepom, ki izhajajo iz programa in kakšen je način, da se stik 
vzpostavi. 
Janez Brence je imel pomisleke glede variantnih predlogov mešanih površin, dvosmerne in 
enosmerne ceste in samo za lokalni promet ter dostavo in opozarja, da je potrebo že v tej fazi pri 
projektiranju paziti na nivo meteorne in fekalne kanalizacije ter predvideti oljne lovilce.  
Davorina Pirc je povedala, da je Odbor za gospodarstvo in turizem na svoji seji sprejel sklep 
oziroma poziva občino in pripravljavce, da o izhodiščih tega prostorskega dokumenta seznanjajo   
občane in celotno gospodarstvo Bleda, da lahko sodeluje pri pripravi učinkovitih rešitev. 
Obvezno je o tem sproti seznanjati občane in celotno gospodarstvo v Blejskih novicah. 
Predlagala je tudi parkirno ureditev. Povedala je, da je postopnost izrivanja prometa od jezerske 
sklede z vnašanjem novih vsebin ena od ključnih nalog v nadaljevanju. Pozdravila je ločnico, da 
se ohrani naravno, tiste pridobitve urbane kulturne dediščine pa se vgrajujejo v tistem delu, 
zaradi česar je Bled poleg naravne dediščine bil poznan v najboljših časih cvetočega turizma.  
Mag. Slavko Ažman je pozdravil pripravljen koncept. Opozoril pa je na ureditev prometa, 
predvsem v tem, da se parkovne površine vrnejo v prvotni namen in je predlagal, da se parkirni 
prostor ob jezeru ne uporablja. Pove, da bo potrebno pregledat, kako na koncu nadomestiti vsa 
ta parkirna mesta in zagotoviti mobilnost. Opozoril je na prehodnost poti, potem ko bo izločen 
motorni promet in je predlagal, da se zagotovi, da se s fijakerskim prometom ne bo uničevala 



preplastitev in predlaga, da se razmišlja tudi v tej smeri, da se po navedenih poteh ne bo 
sprehajalo po konjskih iztrebkih. 
Janez Petkoš  je povedal, da je elaborat zelo dobra strokovna podlaga pri rabi prostora s ciljem 
čim bolj ohraniti jezersko vodo in obalo. Predlagal  je, da se gre izven tega območja v območje 
vse do vodozbirnega območja jezerske sklede. 
Odgovore je podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon, ki je izpostavil, da se je občina 
lotila teh strokovnih izhodiš na priporočilo nosilcev urejanja prostora in zaradi številnih pobud.  
V tem primeru gre za koncept in ne za projektiranje in se rešuje konceptualna razdelitev obale 
na podobmočja.  Povedal je, da se je hitelo zato, ker je namen občine, da se po novem letu, ko bo 
javna razgrnitev OPN, hkrati lahko razgrnjena tudi ta izhodišča, ki pa so podlaga za določanje 
namenske rabe po posameznih parcelah, območjih. Namenska raba je jasno opredeljena, kar 
pomeni, da tam, kjer so naravna območja, ostajajo neke vrste rezervati, tam, kjer je pa so že 
grajene urbane strukture, pa je to ta raba. Povedal je, da je plan občine, da se bo v naslednjem 
letu pristopilo h konkretnemu urejanju vzhodne obale jezera, ki je osrednja točka dogajanja na 
Bledu. Na podlagi teh izhodišč bo občina pričela s postopki priprave občinskega  podrobnega 
prostorskega načrta za vzhodno obalo jezera in je povedal, da bo javnost imela velik vpliv  pri 
tem, kako se bodo te ureditve pokazale v obliki projektnih rešitev. Vezano na zaledje blejskega 
jezera pa je povedal, da je to stvar načrta upravljanja z vodami in s temi krajinsko urbanističnimi 
izhodišči nima direktne povezave, vendar pa ima zelo pomemben vpliv na vse, kar se dogaja ob 
Mišci. Povedal je, da nastaja tudi projekt ureditve urbane opreme. Glede prometa pa je povedal, 
da bodo ukrepi postopni in ne bodo izključevali kategorij (tistih, ki živijo na tem območju in 
tistih, ki poslujejo na tem območju) in se bo občina pri konkretnih predlogih lotevala s 
taktnostjo.  
Anton Omerzel je spraševal, kaj je z obstoječimi vilami, ki so imele svoje čolnarne in bi sedaj te 
čolnarne skušale postaviti nazaj v takšno stanje kot je bilo nekoč in sprašuje, kako občina 
razmišlja v tej smeri.  
Odgovor je podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon in povedal, da je enotno stališče vseh 
treh nosilcev urejanja prostora, da se pristanišča za čolne in pletne ohrani v enakem številu in na 
obstoječih lokacijah kot so trenutno. 
 
Sklep št. 11: 
Občinski svet Občine Bled se seznani s Krajinsko-urbanističnimi izhodišči za urejanje 
obale Blejskega jezera. 

PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 

Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 10: Volitve razvojnega sveta gorenjske regije  
 
Uvodno obrazložitev je podal Andrej Eržen, višji svetovalec za pravne zadeve občine Bled.  
 Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Janez Petkoš je podal 

predlog za sprejem. 
 Predsednik Statutarno-pravne komisije Miran Vovk je podal predlog za sprejem. 
Župan je predlagala komisijo za izvedbo tajnih volitev in predlagal glasovanje.  
 
Sklep št. 12: 
Občinski svet Občine Bled imenuje Komisijo za Komisijo za izvedbo volitev razvojnega 
sveta gorenjske regije v sestavi: 
- predsednik Janez Fajfar 
- članica Karmen Kovač  
- članica Majda Loncnar  

PRISOTNI ZA PROTI 



16 16 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
Po izvedbi tajnih volitev je župan ugotovil, da je predlagana lista kandidatov s 16 glasovi ZA 
soglasno potrjena. 
 
 
Točka 11:      Razno 
Župan je predstavil dosedanje sodelovanje z meko veslanja mestom Henley na reki Temzi v 
Angliji. Po svetovnem prvenstvu v veslanju je pri njih zanimanje za Bled naraslo in je bila z 
njihove strani izražena želja, da bi se mesto Henley zbližalo z Bledom. Prisotne svetnike je 
zaprosil za soglasje za podpis listine o pobratenju med krajema. 
 
Sklep št. 13: 
Občinski svet Občine Bled  podpira pobratenje Občine Bled in Henley.  

PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 

Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Seja se je zaključila ob 21.15. 
 
 
                   Zapisala: 
Vlasta Pretnar, tajnica župana  
 
                     Župan Občine Bled 
           Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 
 


