
Številka:  034-1/2013-21 

Datum:  19. februar 2013 
 
ZAPISNIK 
13. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, ki je bila v torek, 19. februarja 2013, ob 16.00, v 
prostorih Festivalne dvorane Bled (I. nadstropje). 
 
Prisotni člani: 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), 
Anton Mežan (LTM in SMS – zeleni) Karmen Kovač in Peter Pogačar (LTM in SMS – 
zeleni) 

Opravičeno odsoten: Anton Omerzel (SNS), Davorina Pirc (LDS) 
 
Novinarji:  Romana Purkart (Blejske novice, Radio Triglav) 
Poročevalci:    v. d. direktorica JP Infrastruktura Bled Irena Gogala, predstavnik Saubermacher 

Slovenija Franc Knaus, predstavnica podjetja POPULUS mag. Darja Marinček, 
ravnateljica Vrtca Bled Andreja Novšak, član Komisije za šport Igor Justin  

 
Občinska uprava: Matjaž Berčon, Nataša Hribar, Saša Repe 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 16 članov občinskega sveta ob 17. uri prisotnih 11 
članov, zato je občinski svet lahko veljavno sklepal. Ugotavljanje prisotnosti in glasovanje je v 
prvem delu potekalo preko interaktivnega glasovalnega sistema.  
Vabilo za sejo so svetniki prejeli v četrtek, dne 7. 2. 2013, dodatno gradivo v ponedeljek, dne 11. 2. 
2013, po elektronski pošti, na sejo pa so prejeli še zapisnike delovnih teles in redakcijske dopolnitve 
gradiva. 
 
Na začetku je župan predsednika Statutarno pravne komisije, Mirana Vovka vprašal, če obstaja 
kakšen formalno-praven zadržek za sprejem predlaganega dnevnega reda, ki je odgovoril, da ni 
nobenih formalno pravnih zadržkov za sprejem dnevnega reda. 
 
 
Za 13. redno sejo je bil s sklicem predlagan DNEVNI RED: 
1. Sprejem dnevnega reda 12. redne seje 
2. Sprejem Sklepa o potrditvi mandata članici občinskega sveta 
3. Sprejem Zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Bled z dne 18. 12. 2012 
4. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
5. Potrditev Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanja z odpadki v 

občinah Bled in Gorje ter sprejem Sklepa o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v 
Občini Bled 

6. Sprejem Pravilnika o prenehanju veljavnosti Pravilnika o tarifnem sistemu gospodarjenja s 
komunalnimi odpadki v Občini Bled 

7. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem 
načrtu za območje urejanja BL S24 – Mlino – 1  

8. Sprejem sklepov o širitvi območja stavbnih zemljišč 
9. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 

– rebalans I 
10. Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine 
11. Sprejem Sklepa o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva pri 

upravljanju Športno-rekreacijskega centra Straža 



12. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima po 
Blejskem jezeru – 3 

13. Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec – 1 
14. Sprejem Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bled 
15. Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev 

letnega programa športa v Občini Bled – 2 
16. Sprejem Sklepa o vrednosti točke za odmero komunalne takse za leto 2013 
17. Seznanitev s poročilom Sveta glasila Blejske novice 
18. Kadrovske zadeve 
19. Razno 
 
 
Točka 1:  Sprejem dnevnega reda  
 
Sklep št. 1: 
Občinski svet Občine Bled sprejme dnevni red 13. redne seje. 
 
PRISOTNI ZA PROTI 
13 13 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 2:  Sprejem Sklepa o potrditvi mandata članici občinskega sveta 
 
Uvodno obrazložitev je  podal  Janez Petkoš, predsednik KMVVI 
Sklep št. 2:  

1. Občinski svet Občine Bled ugotavlja, da je občinskemu svetniku Miranu Kresalu mandat 
člana občinskega sveta predčasno prenehal iz razloga odstopa po 7. alineji 1. odst. 37a. 
člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09 in 51/10).  
2. Občinski svet Občine Bled ugotavlja, da mandat člana občinskega sveta Občine Bled za 
preostanek mandatne dobe preide na naslednjega kandidata s kandidatne liste Nova 
Slovenija, krščansko – ljudska stranka, ki je sprejel funkcijo občinskega svetnika.  
3. Občinski svet Občine Bled potrdi mandat novi članici občinskega sveta, Brigiti Šolar, 
roj. 08.10.1964, s stalnim prebivališčem Cankarjeva cesta 25a, Bled. Brigita Šolar je dne 7. 
2. 2013 podala izjavo, da sprejema funkcijo članice Občinskega sveta Občine Bled. 

PRISOTNI ZA PROTI 
13 13 0 
Sklep JE bil sprejet.  
 
 
Točka 3:  Pregled in potrditev Zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Bled 

z dne 18.12. 2012  
 
Sklep št. 3: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Zapisnik 12. redne seje z dne 18. 12. 2012. 

PRISOTNI ZA PROTI 
14 14 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 



 
Točka 4a:  Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta do 13. redne seje 
 
Župan je prisotne seznanil s tem, da se bodo v prihodnje pobude in vprašanja vlagala v skladu z 
18. členom Poslovnika, ki določa, če član OS ni zadovoljen z odgovorom na svoje vprašanje 
oziroma pobudo, lahko zahteva dodatno pojasnilo in če tudi po tem ni zadovoljen, lahko OS 
predlaga, da se o zadevi opravi razprava o čemer se odloči z glasovanjem. Povedal je tudi, da 17. 
Člen Poslovnika določa, da se pobude in vprašanja vlagajo pisno in se jih ustno obrazloži. Župan 
je opravil pregled pobud in vprašanj s prejšnje seje in prosil predlagatelje, da se izrečejo o njih.  
Z odgovori so bili predlagatelji zadovoljni.  
Mag. Slavko Ažman je vseeno prosil za bolj poglobljen odgovor glede iztoka v jezero.  
Srečko Vernig je povedal, da je namen poslovnika, da se mora tisti, ki je zastavil vprašanje 
oziroma pobudo, da ima možnost, da se glede odgovora lahko opredeli in je interpretacija, ki je 
bila podana ni adekvatna vsebini poslovnika, saj tudi državni organi delujejo na tem principu. 
 
 
Točka 4b: Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
Jana Špec:  
»Oddajalci zasebnih sob in apartmajev so na skupnem sestanku sekcije oddajalcev zasebnih sob pri 
TD Bled (cca 100 udeležencev) dne 6. 2. 2013 imeli veliko pripomb na zaračunavanje in 
nerazumevanje obračuna stroška storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, kjer žal predstavniki  
JP Infrastruktura Bled niso bili prisotni in tako sobodajalci niso dobili odgovorov na zastavljena 
vprašanja in pripombe. 
Zato dajem pobudo,da JP Infrastruktura Bled.d.o.o. vsem oddajalcem zasebnih sob in apartmajev v 
občini Bled pismeno posreduje naslednje informacije : 

 izračun mesečnega stroška za gospodinjstva - sobodajalci v skladu s predlaganim 
spremenjenim nižjim stroškom za zbiranje ločenih frakcij – fiksni del, po  predlogu Sklepa o 
cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Bled, 

 pisno  informacijo in izračun poračuna za leto 2012, ki so ga prejeli v znesku na položnicah  
za mesec januar 2013 (brez informacije, da gre za poračun), 

 informacijo in izračun akontacije mesečnega zneska za leto 2013. 
Menim, da so občani – oddajalci sob upravičeni, da dobijo pisno informacijo z dejanskim 
obračunom stroška storitev za ravnanje s komunalnimi odpadki za tekoče leto 2013 in za že 
posredovan in zaračunan poračun za leto 2012.  
V izogib nadaljnjega razburjanja sobodajalcev in morda nepravilnega tolmačenja zneskov na 
položnicah za mesec januar in za naslednje mesece leta 2013 predlagam, da JP Infrastruktura Bled 
predlagane pisne informacije sobodajalcev posreduje v roku 10 dni.« 
Prosila je tudi za več informacij v zvezi pojavom školjk v jezeru in je spraševala, če je zadeva res 
tako kritična, kot jo prikazujejo mediji in prosi za takojšne odgovore.  
Župan je povedal, da so svetniki prejeli v dodatnem gradivu tudi poročilo sestanka  na temo pojava 
školjk v Blejskem jezeru, ki so se ga udeležili predstavniki Agencije RS za okolje, varstvo okolja, 
veslačev, ribičev in predstavniki občine.  
 
      
Točka 5: Potrditev Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe 

ravnanja z odpadki v občinah Bled in Gorje ter Sprejem Sklepa o cenah 
storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled 

 
Uvodno obrazložitev sta podala predlagatelja, v. d. direktorice JP Infrastruktura Bled Iren Gogala 
in predstavnik Saubermacher Slovenija Franca Knausa. 
 
Predsednica Odbora za proračun in občinsko premoženje  Jana Špec je podala predlog za 
sprejem, tako elaborata, kot tudi sklepa.  



Podpredsednik Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja mag. Slavko Ažman je 
podal predlog za sprejem, tako elaborata, kot tudi sklepa. 
Ludvik Kerčmar  je povedal, da je elaborat pripravljen korektno in v skladu z zadnjimi pravili in 
zakonodajo in predlaga, da JP Infrastruktura pri naslednji položnici občanom obrazloži, zakaj je 
prišlo do povišanja. Predlagal je, da JP Infrastruktura, glede na dobro ločevanje odpadkov, 
vseeno poišče še notranje rezerve in naj se motivira občane mogoče tudi s tem, da bi odvažali 
dvakrat, trikrat mesečno in s tem spodbudili občane k še boljšemu sortiranju odpadkov in bi bile 
tako cene za občane nižje.  
Mag. Slavko Ažman povedal, da mu je jasno, da občina ne more več kriti stroškov, ki jih je  sedaj 
krilo namesto občanov. Povedal je, da so določene postavke v tej ceni nefleksibilne in pove, da so 
še rezerve in predlaga, da naj JP Infrastruktura poišče še rezerve, za katere je prepričan, da 
obstajajo. Prosil je tudi, da se preveri zakonitost načina zaračunavanja prispevkov oz. odvozov 
smeti sobodajalcem. 
Janez Brence je povedal, da če ne pride do povišanja cen, bo občina približno ob 100.000,00 €, 
kar pomeni, da se za enak znesek znižuje razvojni potencial občine, kar pomeni, da je nujen 
popravek cene. Povedal je, da ga v elaboratu moti to, da je navedeno, da se komunalni odpadki 
zbirajo neprekinjeno v Zbirnem centru in pove, da ta trditev ne drži, ker Zbirni center deluje 
določene ure v dnevu in ni možno neprekinjeno na Zbirnem centru oddati komunalne odpadke. 
Spraševal je tudi, kako se formira cena višina najemnine za javno infrastrukturo, saj gre za 
izjemno visok znesek. V elaboratu ga moti tudi trditev, da je izkoriščenost javne infrastrukture v 
celoti izkoriščena in misli, da ta trditev ne drži, ker nobene stvar ni 100 % izkoriščena. Nadalje je 
ugotavljal, da je obračunska količina ločeno zbrane embalaže zelo visoka. Povedal je, da sam vidi 
rezerve v tem, seveda če se bo nadaljeval trend zadnjih nekaj let, pomeni, da bo količina znatno 
manjša, kar pomeni, da so v tem lahko izjemno veliki prihranki.  
Irena Gogala, v. d. direktorice JP Infrastruktura Bled je povedala, da kar se tiče 
predračunskih količin opravljenih storitev, da se bo v letošnjem letu realizirala še manjša 
količina odloženih odpadkov na končno deponiranje. Povedala je, da je bil vsako leto trend 
nižanja odloženih odpadkov na deponijo tako velik, da se je podjetje v letošnjem letu orientiralo 
na količine, ki so bile zbrane in odložene v preteklem letu, ker tako drastičnega zmanjšanje 
odloženih količin, kot se je beležilo v zadnjih treh, štirih letih sedaj ne planirajo in je poudarila, 
da so se predračunske količine in predračunski podatki zastavili v smislu nekega plana, ki se bo 
najkasneje ob letu korigiral, ker se bo pripravil nov elaborat s tekočim stanjem, kakršno bo 
jeseni 2013 oziroma konec leta 2013 z realiziranimi količinami in tudi znanimi realiziranimi 
stroški letošnjega leta in takrat se bo pripravil nov izračun, kar od podjetja zahteva tudi nova 
metodologija, po drugi strani pa so se k temu zavezali tudi sami izvajalci.  Kar pa se tiče ločenih 
območij pa je povedala, da se je podjetje zaradi novosti, ki so nastale v letošnjem letu, zavestno 
odločili, da se bo območje delovanja, na katerem deluje podjetje – Občina Bed in Gorje, vzeli kot 
enovito območje in pripravili elaborat po novem z novi dejavnostmi s cenami, stroški in 
količinami, ki jih podjetje smatra , da so za nek plan pravilne. Pove tudi, da se podatki o izvajanju 
zbirajo in se bodo v naslednjem letu pripravili ločeni Elaborati  za ločena območja.  
Mag. Slavko Ažman je povedal, da je iz razprave izluščil, da je vse pripravljeno z nekoliko 
rezerve in predlagal, da se cene glede na povedano znižajo. 
Janez Brence  je vprašal, če se lahko do pozne jeseni pričakuje, da se dobi nov stroškovnik, se 
ugotovi prava cena in se morda takrat zniža cena, če se trend ne spremeni.  
 
Sklep št. 5: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne 
službe ravnanja z odpadki v občinah Bled in Gorje. 
2. Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi 
odpadki v Občini Bled. 
PRISOTNI ZA PROTI 
15 13 1 
Sklep JE bil sprejet. 
 



Točka 6: Sprejem Pravilnika o prenehanju veljavnosti Pravilnika o tarifnem sistemu 
gospodarjenja s komunalnimi odpadki v Občini Bled 
 
Uvodno obrazložitev je podal Andrej Eržen višji  svetovalec  za pravne zadeve  
 
Podpredsednik Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja mag.Slavko Ažman 
je podal predlog za sprejem.  
 
Sklep št. 6: 
1. Občinski svet Občine Bled soglaša z obravnavo Pravilnika o prenehanju veljavnosti 
Pravilnika o tarifnem sistemu gospodarjenja s komunalnimi odpadki v Občini Bled po 
skrajšanem postopku. 
2. Občinski svet Občine Bled sprejme Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o 
tarifnem sistemu gospodarjenja s komunalnimi odpadki v Občini Bled. 
PRISOTNI ZA PROTI 
15 13 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 7: Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o  
                    zazidalnem načrtu za območje urejanja BL S24 – Mlino – 1 
 
Uvodno obrazložitev je podala mag. Darja Marinček, izdelovalka prostorskega akta.   
 
Podpredsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja mg. Slavko Ažman  je 
podal predlog za sprejem osnutka odloka, vendar s pripombo, da se ne dovoli združevanja 
posameznih parcel. 
 
Janez Brence je povedal, da 7. člen, 2. odstavek, 5 alineja odloka govori, da je višina enoetažnega 
pritličnega objekta v območju osrednje zelene površine lahko največ 3,5 m in je spraševal od kod 
ideja, da ima 3,5 m visok objekt  lahko ravno streho, če je krajinska usmeritev na Bledu, da mora 
biti dvokapnica s predpisanim naklonom strehe 37,42˚, tu pa se dovoljujejo popolnoma ravne 
strehe, in pove, da to ni v skladu, čeprav gre za enostavne objekte višine 3,5 m, in  meni, da to ni 
najboljša tehnična in urbanistična rešitev.  
Mag. Darja Marinček je povedala, da gre pri teh objektih za tipiko bolj enostavnih objektov, kot 
so navedena. Pove, da je  tipika dvokapnic  pravzaprav značilna za vile, za te nezahtevne objekte 
pa to ni tipika in predvsem se v teh dikcijah vseeno pušča  arhitekturno svobodo, da se potem  
lahko celovito  izdela načrt in  projekt za gradbeno dovoljenje tako za vilo, kot za same objekte in 
pove, da tukaj ni predpisana samo ta, kar pomeni, da so dopuščene tudi vse druge, kot za same 
objekte.  
Mag. Slavko Ažman je povedal, da je predviden tip stanovanjskih objektov in da  je določena 
sodobna interpretacija klasičnih blejskih vil, stanovanjska vila, kar se mu zdi v redu, se pa 
sprašuje, če je ta predviden tip dovolj jasna in močna formulacija, se pravi, da ne bi nastalo tam 
kaj drugega in je predlagal, da se jasneje določi, da je to obvezen tip objektov in ne da to ostane 
fakultativno. Opozoril je tudi glede možnosti združevanja parcel in je mnenja, da v tem primeru 
ne gre za majhne spremembe, ker se stvari puščajo zelo odprte in se lahko samo zanaša, da bo to 
narejeno odgovorno, ni pa nobenega zagotovila v tej smeri in predlaga, da kar se tiče same 
velikosti objektov, da se definira  kot maksimalno dopustno velikost objektov to, ki je vrisana v 
dokumentih  in predlaga, da kolikor je ugotovil iz gradiva,  gre za objekte v velikosti 10 x 15 m in 
predlaga, da se omeji tlorisna velikost posameznega objekta na 150 m2 in da se ne  zgodi, da bi 
se tu pojavili kakšni veliki objekti, ki niso usklajeni s prostorom in predlaga, da se stvari  ne 
puščajo preveč odprte. 



Janez Brence je povedal, da je osnutek Odloka dobro prebral in je mnenja, da  je vse to dobro 
definirano tam, kjer je definirana stopnja pozidave in je mnenja, da je ta kriterij dobro postavljen 
in je  dobra varovalka.  
Matjaž Berčon je podal samo proceduralno pojasnilo in obrazložil, kaj pomeni razprava.  
Povedal je, da s 79a. člen  poslovnika govori o tem, da prostorske akte, za katere je z Zakonom, ki 
ureja prostorsko načrtovanje, določen postopek, ki zagotavlja sodelovanje občanov pri 
oblikovanju njihove vsebine, sprejme Občinski svet z odlokom. Prva obravnava, kar ta obravnava 
je, se  opravi v času javne razgrnitve Odloka, ko se ta nahaja v obliki dopolnjenega osnutka, 
pripombe iz razprave pa se upoštevajo pri pripravi predloga odloka.  Pojasnil je, da vse kar se 
razpravlja, tudi to, kar je bila pripomba Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja , se 
bo upoštevalo kot pripombo v javni razpravi in se bo do drugega branja potrebno opredeliti do 
teh  pripomb. Predlagal je, da se podane pripombe evidentirajo.  
 
Sklep št. 7: 
Občinski svet Občine Bled sprejme dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja BL S24 – Mlino – 1. 
PRISOTNI ZA PROTI 
15 14 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 8:  Sprejem sklepov o širitvi območja stavbnih zemljišč 
 
Uvodno obrazložitev je podala Saša Repe, višja svetovalka za prostor 
 
Podpredsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja mag. Slavko Ažman   
je sprejel sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč – kmetija Mulej, Selo pri Bledu in kmetija 
Bernard, Koritno pri Bledu . 
 
Janez Petkoš, da obe širitvi območij podpira, saj sta obe kmetiji zelo perspektivni.  
Majda Loncnar je povedala, da bo načelno oba sklepa podprla, vendar pa jo zanima, kaj bo z 
ostalimi površinami, saj gre pri gradnji hlevov za približno 900 m2, kaj bo s tistim prostorom, ki 
je zazidljiv, kaj se lahko na tem prostoru še dela(bioplinarna).  
Vinko Poklukar je povedal, da je potrebno biti ponosen na kmete, ki so pripravljen zemljo 
obdelovat in  bo zato sklepa podprl.  
Mag. Slavko Ažman je povedal, da je potrebno poskrbeti za vmestitev  kmetij v vaški prostor. 
Drugo pa je odlaganje gradbenega materiala na zaščiteno območje in so stvari nesprejemljive in 
je bila občina v preteklosti preveč popustljiva oziroma preveč neučinkovita in je predlagal, da se 
stvari sledi, da se bodo zadeve sanirajo in v kolikor s strani investitorja ne bo prišlo do sanacije, 
naj občina poskrbi za navedeno sanacijo in naj stroške sanacije po sodni poti izterja. 
Anton Mežan je povedal, da si je obe zadevi ogledal na terenu in bo obe zadevi tudi podprl. 
Saša Repe je povedala, da Zakon predpisuje, da se pri pripravi projekta za gradbeno dovoljenje 
upoštevajo na teh zemljiščih določila, ki veljajo ob zemljišču, ki je že stavbno in se ga drži, kar 
pomeni, da se te širitve ne sme sprejemat nekje v odprtem prostoru, ampak se mora nujno v 
bistvu nadaljevat iz obstoječih stavbnih zemljišč, kar je tudi v obeh primerih in na obeh območjih 
danes velja PUP, kjer je predpisana raba »kmetijska proizvodnja«, tako da so tam kmetijski 
objekti dovoljeni. Določila veljajo splošno, ki predpisujejo stopnjo pozidanosti za take vrste 
objektov. Kam bi sicer spadala ta bioplinarna, ki ste jo omenili, se težko opredeli, ampak 
predvideva, da to spada pod energetiko in bi se težko v vmeščala v ta prostor.  
Matjaž Berčon je povedal, da tudi Zakon o prostorskem načrtovanju zelo jasno določa stvari. 
Lahko se širijo za kmetijsko dejavnost, turizem in industrijo in da so vezani na osnovno zemljišče  
in tudi iz posnetkov, ki so bili predloženi gradivu izhaja, da ni prostora za druge zadeve.  



Sklep št. 8: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč – kmetija 
Mulej, Selo pri Bledu. 
PRISOTNI ZA PROTI 
15 15 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
Sklep št. 9: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč – kmetija 
Bernard, Koritno pri Bledu . 
PRISOTNI ZA PROTI 
14 14 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 9: Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine   
                  Bled za leto 2013 – rebalans I 
 
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon direktor OU. 
 
Prisotna članica Odbora za gospodarstvo in turizem Majda Loncnar je podala predlog za 
sprejem.  
Predsednica Odbora za družbene dejavnosti Karmen Kovač je podala predlog za sprejem.  
Predsednica Odbora za proračun in občinsko premoženje Jana Špec je podala predlog za 
sprejem, vendar z dodatnim sklepom, da se z naslednjim rebalansom sredstva zbrana iz naslova 
turistične takse hotela Astoria namenijo dejavnosti TIC, ki ga po pogodbi z Turizmom Bled izvaja 
TD Bled. 
Podpredsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja mag. Slavko Ažman 
je predlog za sprejem.  
 
Ludvik Kerčmar je povedal, da bo predlog  rebalansa podprl, vendar pa sprašuje, glede urejanja 
na področju Vezenin za 300 parkirnih prostorov. Zapuščina g. Maglice naj se na tem območju 
razreši in da ta prostor postane uporaben, saj so parkirni prostori na Bledu potrebni in je 
predlagal, da se pozove tudi Mercator, da obstoječi objekt uredi, da bo celoten kompleks urejen. 
Srečko Vernig je povedal, da spremembe v proračunu kažejo realne trende, predvsem v 
razvojnem smislu in je predlagal, da se spremembe in dopolnitve odloka sprejmejo. 
Matjaž Berčon je glede Vezenin povedal, da s strani g. Maglice pripravljenost da se stvari tudi 
uredijo. Pri Mercatorju pa nekega odziva še ni bilo, vendar pa sam računa na to, da bodo stvari 
do konca februarja dogovorjene. 
 
Sklep št. 10: 

Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
proračunu Občine Bled za leto 2013 – rebalans I z obveznimi prilogami. 
PRISOTNI ZA PROTI 
15 15 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 10a: Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem  
                             Prodaja zemljišča parc. št. 471/6 k. o. Zasip 
 
Župan je glede na to, da gre za točke, ki sta jih soglasno podprla že dva odbora, predlagal, da 
predsednika delovnih teles podasta poročili vse skupaj. 



 
Podpredsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja mag. Slavko Ažman  
je podal predlog za sprejem.  
Predsednica Odbora za proračuna in občinsko premoženje Jana Špec je podala predlog za 
sprejem. 
 
Sklep št. 11: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi izvzem zemljišča iz javne rabe, potrdi prenos v last 
Občine Bled, ter prodajo  parc. št. 471/6 k. o. Zasip v izmeri  25 m2 po ceni 30,00€ / m2, v 
skladu s sprejetim Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine 
Bled za leto 2013. 
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
PRISOTNI ZA PROTI 
15 15 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 10b: Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem  
                             Odkup dela Koroške ceste (odsek I) 
 
Sklep št. 12: 

1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup dela zemljišč parc. št. 201/2, 201/5 k. o. 
Rečica v izmeri pribl. 750 m2, po ceni 20,00 €/m2, v skladu s sprejetim Letnim 
načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2012 in 
2013. 

2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
4. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2013 se 

ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom. 
PRISOTNI ZA PROTI 
15 15 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 10c: Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem  
                             Odkup dela Partizanske ceste in dela Prečne ulice 
 
Sklep št. 13: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišč parc. št. 515/30, 526/33, 526/35 k. o. 
Bled v skupni izmeri 389 m2, po ceni 20,00 €/m2, v skladu s sprejetim Letnim načrtom 
pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2012 in 2013. 
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
PRISOTNI ZA PROTI 
15 15 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 10č: Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem  
                             Odkup dela ceste Dindol - Ribno 
 
Sklep št. 14: 



1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišča parc. št. 369/4 k. o. Ribno v izmeri 
76 m2, po ceni 20,00 €/m2, v skladu s sprejetim Letnim načrtom pridobivanja 
nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2012 in 2013. 
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
3. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2013 se 
ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom. 
4. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
PRISOTNI ZA PROTI 
15 15 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 10d: Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem  
                             Odkup deleža »Mrakove domačije« 
 
Sklep št. 15: 

1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup 63% lastniškega deleža zemljišč parc. št. 257 
in 258 k. o. Rečica za ceno 87.000,00 €. 
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
4. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2013 se 
ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom. 
PRISOTNI ZA PROTI 
15 15 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
Točka 10e: Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem  
                             Odkup zemljišč za namen rekonstrukcije Seliške ceste 
 
Sklep št. 16: 

1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišč  po ceni 15,00 € /m2, v skladu s 
sprejetim Letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 
2012 in 2013: 
- parc. št. 283/2 (del), 279/1 (del), 279/4 k. o. Bled v skupni izmeri 577 m2,  
- parc. št. 141/1, 137, 141/2 (vse del) k. o. Bled v skupni izmeri 1.497 m2, 
- parc. št. 131 k. o. Bled v izmeri 426 m2. 
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
PRISOTNI ZA PROTI 
14 14 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 10f: Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem  
                             Odkup Razgledne ceste 
 
Sklep št. 17: 

1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišč po ceni 22,00 €/m2, v skladu s 
sprejetim Letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 
2012 in 2013: 
- parc. št. 463/182, 463/183 k. o. Rečica v skupni izmeri 130 m2, 
- parc. št. 463/136 k. o. Rečica v izmeri 108 m2, 



- parc. št. 463/224 k. o. Rečica v izmeri 140 m2. 
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
PRISOTNI ZA PROTI 
15 15 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 11:    Sprejem Sklepa o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-                 
zasebnega partnerstva pri upravljanju Športno-rekreacijskega centra Straža 
 
Uvodno obrazložitev je podal  direktor  OU Matjaž Berčon. 
Prisotna članica Odbora za gospodarstvo in turizem  Majda Loncnar je podala predlog za 
sprejem s pripombo, da stroški vzdrževanja bremenijo že novega koncesionarja. 
Predsednica Odbora za proračun in občinsko premoženje Jana Špec je podala  predlog za 
sprejem s pripombami, ki so bile podane na seji odbora. 
Anton Mežan je povedal, da ga skrbi za zaposlene, ki so zaposleni na Straži in če se lahko 
zagotovi, da ti delavci ne bodo po nekaj mesecih ostali brez zaposlitve in predlaga, da se 
koncesionarjem tudi pove, kako je z odnosi lastnikov zemljišč in predlaga, da se pri izboru 
koncesionarja upošteva tudi pripravljenost odstopiti določen procent prihodkov v občinsko 
blagajno. 
Janez Brence  je povedal, da je dobro, da se kdo javi, da bo ta objekt obratoval s takšnimi stroški, 
da občina ne bo dajala toliko sredstev. Povedal je, da so pogoji zelo strogi in se ne strinja s tem, 
da koncesionar sam ureja odnose z lastniki zemljišč in smatra, da to uredi Občina. Največja teža 
pri razpisu pa mora biti dana tistemu potencialnemu najemniku, ki bo več prispeval v občinsko 
blagajno. 
Srečko Vernig je povedal, da v tem primeru ne gre za sklep ampak za odlok, ki vleče za seboj 
pravno formalne procedure. Vrednost objektov je znana in ni zanemarljiva in  preko vseh teh 
pooblastil se prenaša na komisijo, ki jo določi župan in sam izbor, ter celotno proceduro, ki je 
povezana s tem. Županu  se seveda lahko zaupa, ampak ta sklep bo veljav 20 ali 30 let in 
predlaga, da bi bili v tem delu malo bolj previdni in predlaga, da bi Občinski svet moral dati 
soglasje k izboru. 
Mag. Slavko Ažman je povedal, da vse predlagano ima neko težo in bilo v tej smeri  tudi 
razmišlja. Predlagal je tudi, da se določi minimalno število obratovanja in da se specificira tudi 
delovanje smučišča. Predlagal je tudi, da ko bo predlog komisije dokončen, da ga obravnava še 
OS. 
Jana Špec je povedala, da je dobrodošel vsak predlog za popestritev turistične ponudbe. 
Predlaga, da se v sklep zelo jasno in eksplicitno napiše, da je potrebo ohranjat tehnični nivo, ki se 
predaja oziroma da se vsako leto naredi kontrola, ker je nujno potrebno, da po osmih letih 
dobimo nazaj objekt tak kot je bil predan in ne izstrošen.  
Ludvik Kerčmar je povedal, da bo sklep podprl. Želi, da bi bil izbran čimboljši ponudnik, ki bo 
dejansko s tem objektom korektno upravljal v skupno korist.  
Janez Brence je povedal, da je bilo poslovanje Straže po letih blizu ničle, vendar pa naj se ve, da 
se je del stroškov financiralo iz občinskega proračuna. 
Mag. Leopold Zonik je prepričan, da bo podjetje Koren Šport naredilo zgodbo na Bledu, saj je že 
neštetokrat tako doma, kot v tujini to dokazal. Podal pa  je kritiko tako JP Infrastruktura kot 
turističnim delavcem na Bledu, ki niso uspeli upravljati Straže. 
Pavla Zupan  je predlagala, da naj občinski sveti, na priporočilo Računskega sodišča in PKK, 
sprejemajo odločitve o večjih materialnih stvareh. 
Vinko Poklukar pa se ni strinjal z mnenjem mag. Zonika, saj meni, da občina v letošnjem letu ni 
dala možnosti JP Infrastruktura. 
Matjaž Berčon je povedal, da Zakon o javno zasebnem partnerstvu  pove, da 41. člen govori, da 
v kolikor gre za novo dejavnost, ki se še ne izvaja in se občina odloči, da se sprejme enostaven 
sklep. Povedal je, da  sklep bolj podroben, kot so izkušnje ostalih občin. Povedal je, da se je šlo 



zavestno, nekaj elementov, nekaj robih pogojev zapisat, tako vsebinskih, kot proceduralnih. Kar 
pa se tiče ponovnega odločanja na OS, pove, da gre za koncesijski akt. V tem primeru upravno 
odločbo v skladu z zakonodajo izda direktor OU, župan pa sklene koncesijsko pogodbo. Lahko se 
oblikuje strokovna komisija, ki je v tem primeru že tudi predvidena, ki pripravi merila za izbor. 
V tem primeru gre za javni razpis po postopku konkurenčnega dialoga, kar pomeni, da ko 
strokovna komisija ovrednoti ponudnike. Ko se ugotovi, kakšne ponudbe, kako si oni 
predstavljajo upravljanje produkta, se z njimi prične konkurenčni dialog, kar pomeni, da 
ponudnike skličeš skupaj in se jim postavlja enaka vprašanja in imajo enake pogoje za odgovore. 
Povedal je tudi, da je Zakon o delovnih razmerjih jasen in prevzemnik, ki prevzema delavce, jim 
je dolžan najmanj eno leto zagotavljat enake pogoje, kot jih ima pri obstoječem delodajalcu. 
Glede zemljišč pa je povedal, da lahko to je težava, vendar pa so zadeve med dvema partnerjema, 
torej med lastniki zemljišč in tistim, ki produkt trži,  sami dogovorijo za kakšen čas in  za kakšno 
ceno, kar kažejo tudi izkušnje iz drugih okolij. Seveda pa občina lahko s svojo avtoriteto in 
znanjem pomaga s papirologijo. 
Mag. Slavko Ažman je spraševal, ali bo koncesionar plačeval koncesnino občini ali pa lahko 
občina na koncu reče, da bo poskusila prej še z Infrastrukturo in z njihovim novim vodstvom in 
apelira na člane komisije, da odločajo na podlagi efekta za proračun. 
Matjaž Berčon  je povedal, da  se na podlagi tega sklepa objavi javni razpis in po pregledu vlog 
se občina še vedno lahko odloči, da nobena ni ustrezna in ni dokončne odločitve.  
 
Sklep št. 18: 

Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev 
javno-zasebnega partnerstva pri upravljanju Športno-rekreacijskega centra Straža. 

PRISOTNI ZA PROTI 
15 14 0 
Sklep JE bil sprejet. 
  

Točka 12:   Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega                                           
režima po Blejskem jezeru – 3 

Uvodno obrazložitev je podal  direktor  OU Matjaž Berčon. 
Prisotna članica Odbora za gospodarstvo in turizem  Majda Loncnar je podala predlog za 
sprejem.  
Podpredsednik  Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja mag. Slavko Ažman je 
podal predlog za sprejem.  
Janez Petkoš  je povedal, da razmišlja o tem, da se kvaliteta  uporabnikov s tem zmanjšuje in je 
predlagal, da se sprejme splav in naj plastični čolni tudi ostanejo in pove, da sam tega starega 
režima ne bi spreminjal. 
mag. Slavko Ažman je povedal da pozdravlja, da se je našla rešitev za športno dejavnost, vendar 
pa predlaga, da se tudi rekreacija omogoči v takem obsegu, kot je do sedaj. Predlagal je, da se 
razmisli o tem, da bi se prihodke lahko dobilo tam, kjer je to donosna dejavnost. 
Janez Brence je povedal, da ima pripombo na 3. člen, kjer je napisano, da je na Bledu možno 
imeti največ 23 pleten in predlaga, da se število ne omejuje.  
Anton Mežan je povedal, da se z Odlokom ne strinja in sicer iz razloga, ker še ni sprejet občinski 
prostorski načrt, ki bi točno določal priveze za vse našteto in da bi bila ena vstopna točka za vsa 
ostala plovila, kar imajo urejeno tudi v tujini.  Povedal je tudi, da ga moti alineja v 1. členu, ki 
govori o čolnih na električni pogon, kjer je premalo definirano, kakšni so lahko in se tudi 
sprašuje, kje so gumijasti čolni, ali so zajeti ali ne. Predlagal je tudi, da se do sprejetja OPN 
zadeva pusti, potem pa se vse še enkrat pregleda in se vnesejo popravki. Glede na to, da pa ne bo 
proti postavitvi splava pa predla, da se sprejmeta dva ločena sklepa. 
Matjaž Berčon je povedal, da glede na vse povedano ugotavlja, da je potrebno iz Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka črtati v celoti prvi člen. Pri sprejemanju OPN se bo naredila 
analiza prostora z vidika tega, koliko in kje se bo lahko vmeščalo vstopno in izstopno mesto in 



pristanišč. Naredila se bo tudi analiza zmogljivosti jezera v skladu z ostalimi okolji, ki to že imajo 
in tudi po pravni plati se dela analiza pravic, služnosti. Odlok bo pripravljen do septembra, ko se 
bo potrjeval tudi OPN. Ambicija pa je, da se skupaj s prostorskim aktom že razgrnejo mesta na 
obali.  
 
 Sklep št. 19: 

1. Občinski svet Občine Bled soglaša z obravnavo Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o določitvi plovbnega režima po Blejskem jezeru – 3 po skrajšanem postopku. 
2. Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
določitvi plovbnega režima po Blejskem jezeru – 3 z redakcijskim dopolnilom. 

PRISOTNI ZA PROTI 
15 11 2 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 13:  Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok  
                        v vrtec – 1 
 
Uvodno obrazložitev je podala   ravnateljica Vrtca Bled Andreja Novšak.  
Predsednica Odbora za družbe dejavnosti  Karmen Kovač  je podala predlog za sprejem.  
 
Sklep št. 20: 

1. Občinski svet Občine Bled soglaša z obravnavo Pravilnika o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec – 1 po skrajšanem postopku. 
2. Občinski svet Občine Bled sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o sprejemu otrok v vrtec – 1. 

PRISOTNI ZA PROTI 
13 13 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 14:  Sprejem Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne  
                        dejavnosti v Občini Bled  
 
Uvodno obrazložitev je podal direktor OU Matjaž Berčon. 
Predsednica Odbora za družbe dejavnosti  Karmen Kovač  je podala predlog za sprejem.  
Anton Mežan je povedal, da je bila občina pohvaljena s strani Javnega sklada za ljubiteljsko 
kulturo in da je obstoječi pravilnik zelo dober in sicer z vidika, da v praksi tisti, ki največ dela, 
tudi največ prejme, po drugi strani pa se dodaja nova točka in sicer iz razloga, ker se nekatera 
društva  niso našla, po dodanem členu pa se bodo. Prosil je prisotne, da se zaradi nujnosti 
izvedbe razpisov, Pravilnik podpre.  
 
Sklep št. 21: 

1.Občinski svet Občine Bled soglaša z obravnavo Pravilnika o sofinanciranju programov 
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bled po skrajšanem postopku. 
2. Občinski svet Občine Bled sprejme Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljske 
kulturne dejavnosti v Občini Bled. 

PRISOTNI ZA PROTI 
15 15 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 



Točka 15:  Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju 
izvajalcev letnega programa športa v Občini Bled – 2 
 
Uvodno obrazložitev je podal  član Komisije za šport Igor Justin 
Predsednica Odbora za družbe dejavnosti  Karmen Kovač je podala predlog za sprejem.  
Vinko Poklukar se je g. Justinu zahvalil za njegovo delo in znanje. Povedal je, da bi se poskušalo 
pridobiti še več sredstev, saj je socialno stanje vse slabše, udejstvovanje otrok v športu pa zelo 
pomembno za njihov nadaljnji razvoj.  
Župan je povedal, da se je naredila analiza o  tem, od kod prihajajo člani naših klubov in prišli do 
rezultatov, da je v nekatere klube včlanjen samo eden iz Bleda, vsi ostali pa so iz ostalih občin, 
plačuje pa samo občina Bled in je poudaril, da bo občina še naprej, seveda pa do razumnih mej, 
pomagali klubom. Povedal je tudi, da se skušajo na koordinaciji županov Zgornje Gorenjske 
dogovoriti o sofinanciranju teh klubov.  
Miran Vovk pa je povedal, da tudi naši otroci trenirajo v drugih občinah in predlaga, da se 
priprava statistika.  
 
Sklep št. 22: 

1. Občinski svet Občine Bled soglaša z obravnavo Pravilnika o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini 
Bled – 2 po skrajšanem postopku. 
2. Občinski svet Občine Bled sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Bled – 2. 
3. Občinski svet Občine Bled sprejme čistopis priloge pravilnika, ki se objavi na spletni 
strani Občine Bled, prav tako tudi njeni vsakokratni popravki in čistopisi. 

PRISOTNI ZA PROTI 
14 12 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 16: Sprejem Sklepa o vrednosti točke za odmero komunalne takse za leto 2013 

Uvodno obrazložitev je podal  direktor OU Matjaž Berčon.  
Predsednica  Odbora za proračun in občinsko premoženje Jana Špec je podala predlog za 
sprejem.  
 
Sklep št. 23: 

Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o vrednosti točke za odmero komunalne takse 
za leto 2013 

PRISOTNI ZA PROTI 
15 15 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 17: Seznanitev s poročilom Sveta glasila Blejske novice 

Uvodno obrazložitev je podala  predsednica Sveta glasila Blejske novice Karmen Kovač. 
Janez Brence je povedal, da ga je zmotil drugi odstavek »gradiva, ki so prispela pravočasno smo 
objavili« in je povedal, da je poskušal objaviti kolumno pod psevdonimom, vendar pa je bilo s 
strani urednice povedano, da ni nujno, da se take kolumne objavijo in da je to zadeva 
uredniškega odbora, zato ne dovolim, da se poroča, da se objavijo vsi pravočasno prispeli 
prispevki. 
 
 Sklep št. 24: 



Občinski svet Občine Bled se je seznanil s poročilom Sveta glasila Blejske novice za leto 
2012. 

PRISOTNI ZA PROTI 
14 14 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
Točka 18: Kadrovske zadeve 
  a.) Razrešitev in imenovanje člana sveta Turizma Bled, zavoda za pospeševanje  turizma 
Uvodno obrazložitev je podal  predsednik KMVI Janez Petkoš. 
  
Sklep št. 25: 

Občinski svet Občine Bled se seznani z odstopno izjavo mag. Mirana Kresala iz sveta 
Turizma Bled, zavoda za pospeševanje turizma in ga razreši. 
Za čas do izteka mandata sestave sveta se za članico sveta Turizma Bled, zavoda za 
pospeševanje turizma, imenuje Brigita Šolar, Cankarjeva cesta 25a, Bled. 

PRISOTNI ZA PROTI 
15 13 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
 
 
Točka 18: Kadrovske zadeve 
  b.) Razrešitev in imenovanje člana sveta Zavoda za kulturo Bled 
 
Uvodno obrazložitev je podal  predsednik KMVI Janez Petkoš. 
Jana Špec je vprašala, če je g. Eržen preveril, kako je z nadomestnimi imenovanji, ker sama misli, 
da proceduralno bi se moralo pozvati vse stranke, da se imenuje vse člane v te odbore in bi potlej 
KVIAZ na seji tako ali tako ugotovil, da ta mandat pripada NSi, tako da misli, da zadeva ne poteka 
avtomatsko  
Andrej Eržen je povedal, da navedenega ni definiranega ne v poslovniku in ne v statutu. 
 
Sklep št. 26: 
Občinski svet Občine Bled se seznani z odstopno izjavo iz sveta Zavoda za kulturo Bled 
mag. Mirana Kresala in ga razreši. 
Za čas do izteka mandata sestave sveta se za članico sveta Zavoda za kulturo Bled 
imenuje Brigita Šolar, Cankarjeva cesta 25a, Bled.  
PRISOTNI ZA PROTI 
13 13 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 18: Kadrovske zadeve 
  c.) Podelitev priznanj Občine Bled za leto 2013 
Uvodno obrazložitev je podal  predsednik KMVI Janez Petkoš. 
 
Sklep št. 27: 
Občinski svet Občine Bled podeli naslednja priznanja za leto 2013: 
ZLATA PLAKETA:  
Peter Florjančič 
SREBRNA PLAKETA:  
Viktor Ravnik 
Igor Šmid 



BRONASTA PLAKETA:  
dr. Peter Fajfar 
Niko Fabjan 
Jože Skumavec 
PRISOTNI ZA PROTI 
15 15 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 11:      Razno 
Občinski svet Občine Bled je na 13 . redni seji, dne 19.02.2013, obravnaval točko 19. dnevnega 
reda: Razno,pri kateri je župan podal poročilo med obema sejama, kot sledi: 
 
 
Seja se je zaključila ob 21.15. 
 
                   Zapisala: 
Vlasta Pretnar, tajnica župana  
                     Župan Občine Bled 
                   Janez Fajfar 
 
 
 
 
 
 
Poročilo župana in občinske uprave o pomembnejših aktivnostih 

1. Danes sva se udeležila sestanka na DRSC glede JRC: 
 zaključeni sta parcelacija na I. fazi – vzhodno od bodočega predora (7 pritožb v 

reševanju na 2. stopnji na Min. za infr. in promet) in na II. fazi – zahodno, na Mlinski 
strani (2 pritožbi v reševanju), 

 največ pripomb je na obseg predvidene parcelacije, ker je OPPN zajel precej širši 
prostor kot pa bo dejanski gradbeni poseg, zato projektant sproti pojasnjuje projekt, 

 podpisana je pogodba z odkupovalcem zemljišč – ZEU, d.o.o., Murska Sobota, 
 v pripravi so cenitve za celotno traso, po odjugi sledijo še terenski ogledi, potem pa 

ponudbe za odkup, 
 Potočnikovi po nasvetu svojega odvetnika še vedno niso podpisali pogodbe, čeprav je 

vse zagotovljeno za pričetek nadomestne gradnje in so bili na ogledu enakih hiš, s 
katerimi so sicer zadovoljni (obvoznica Šmartno pri Litiji), 

 občina se je aktivno vključila v določitev transportnih poti in pripravo 
okoljevarstvenega dovoljenja, 

 marca sledita razpisa za izdelavo projektov za izvedbo (PZI) in izbor inženiring 
podjetja, 

 po optimističnem scenariju bo razpis za izvajalca gradbenih del jeseni, z gradnjo pa 
bi lahko na prvem odseku med predorom Megre in pokritim vkopom pri alpskih 
blokih pričeli sredi leta 2014. 

2. Za SRC je pripravljen razpis v treh sklopih (trenutno je še v pregledu na DRSC, objavljen bo 
predvidoma v začetku marca): 

 urbanistično-krajinsko preveritev in izdelavo idejnega projekta (strokovne podlage 
za OPPN), 

 pripravo OPPN, 
 izdelavo PGD in PZI dokumentacije. 



3. Izdelano je Okoljsko poročilo za OPN, ki ga v petek, 22. 2. 2013, posredujemo v potrditev na 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. V roku 30 dni bodo tako podali odgovor, v vmesnem času 
zaključujemo še zadnje podrobnosti v zvezi s pripravo in razgrnitvijo dopolnjenega osnutka 
OPN. Javna razgrnitev bo tako potekala predvidoma od 15. 4. do 14. 5. 2013, ko bo tudi 
naslednja redna seja občinskega sveta (obvezna obravnava OPN). 

 

Bled, 19. 2. 2013 

Pripravil: 

Matjaž Berčon, direktor občinske uprave     Janez Fajfar, župan 

 

Pojav trikotničarke oz. zebraste školjke (Dreissena Polymorpha) v Blejskem jezeru 

Bled, 15. 2. 2013 – V organizaciji Občine Bled je potekal posvet glede pojava t. i. zebraste 
školjke v Blejskem jezeru. Poleg seznanitve s tem pojavom in njegovimi glavnimi značilnostmi je 
bil osrednji del posveta posvečen predlogu ukrepov za omejevanje nadaljnjega razmnoževanja 
in vnosa oz. iznosa. Posveta so se udeležili predstavniki državnih organov in ustanov (Agencija 
RS za okolje, Inštitut za vode RS, Zavod RS za varstvo narave, JZ Triglavski narodni park), 
lokalnih skupnosti (Občina Bled, Občina Bohinj) ter civilnodružbenih organizacij (Društvo za 
varovanje okolja Bled, Društvo za podvodne dejavnosti Bled, Veslaški klub Bled, Ribiška družina 
Bled). 

Glavni poudarki in zaključki posveta so: 

- pojav je bil prvič zaznan v letu 2011; 
- školjka ni nevarna, razen ostrih robov, vseeno pa gre za invazivno, tujerodno vrsto, ki bi 

lahko v določenem obdobju povzročila škodo drugim vrstam; 
- načini vnosa so različni (mokre kopalke, plovila, potapljaška ali ribiška oprema); 
- ugotovljeni sta dve nahajališči na obali (Grajsko kopališče, Mlino), pri čemer se školjka 

oprijema trdne podlage (stebri, skale, pomoli, splavi, boje, čolni) do 8 m globine; 
- ciklus razmnoževanja se prične aprila, kar pomeni, da je za omejevanje nadaljnjega 

razmnoževanja potrebno ukrepati takoj, v naslednjih tednih (februar, marec); 
- na MKO je za tujerodne, invazivne vrste pristojen Sektor za ohranjanje narave, kjer bodo s 

sodelovanjem ARSO pripravili ustrezna navodila za ukrepanje; 
- MKO, ARSO in Občina Bled bodo s pomočjo potapljačev nemudoma organizirali sistematičen 

pregled obale in sprotno odstranjevanje školjk, prednostno na območju kopalnih voda, 
hkrati bodo preverili, ali obstaja ustrezna, nenevarna substanca za premaz posameznih trdih 
delov (npr. stebrov), ki bi onemogočala oprijem; 

- vzporedno bo tekla akcija ozaveščanja uporabnikov jezera (kopalcev, čolnarjev, ribičev, 
veslačev, jadralcev), ki bo spodbujala preventivo (redno čiščenje in pregled plovil in druge 
opreme, pranje z najmanj 550 C, temeljito sušenje), pripravila se bo tudi informacija o drugih 
nahajališčih, vsaj na območju Srednje Evrope; 

- posebna pozornost se bo namenila preprečevanju morebitnega vnosa v najbližja vodna 
telesa kot sta Sava Bohinjka in Bohinjsko jezero; 

- v nadaljevanju se bo zagotovilo spremljanje učinkov vseh teh ukrepov, Inštitut za vode RS pa 
bo pripravil poseben dolgoročnejši projekt, pri čemer se bo preverilo npr. izkušnje 
avstrijskih jezer; 

- DVO Bled je posebej izpostavilo pobudo po čimprejšnji uvedbi prostovoljnega (MKO). 
Na koncu so zbrani ugotovili, da je ukrepanje še pravočasno in smiselno. Potreben je 
sistematičen in usklajen pristop vseh deležnikov. Aktivnosti bo za Blejsko jezero usmerjala in 
spodbujala Občina Bled, ki bo s pomočjo pristojnih državnih ustanov zagotovila tudi potrebna 
sredstva. Ključno vlogo udeleženci posveta vidijo v ustreznem obveščanju in ozaveščanju 



javnosti, pri čemer imajo lahko javna glasila z objektivnim in dobronamernim poročanjem 
izjemen pomen. 

 

Vir: 
http://www.arhiv.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/narava/invazivne_tujerodne_vrste_rastlin_in_zi
vali/zivali_invazivne_tujerodne_vrste/ 

Pripravil: 
Matjaž Berčon 
 


