
Številka:  034-4/2013 
Datum:  1. oktober 2013 
 
ZAPISNIK 
16. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, ki je bila v torek, 1. oktobra, 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) – od 16.30 
ure dalje, Davorina Pirc in Srečko Vernig (LDS), Janez Brence in Miran Vovk (SDS), 
Brigita Šolar (N.Si), Anton Mežan,Karmen Kovač in Peter Pogačar (LTM in SMS) 

 
Novinarji:  Romana Purkart (Blejske novice, Radio Triglav) 
 
Občinska uprava: Matjaž Berčon, Nataša Hribar, mag. Primož Lah, mag. Barbara Jančič, mag. 

Romana Starič  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 
12 članov, zato je občinski svet lahko veljavno sklepal. Ugotavljanje prisotnosti in glasovanje je 
potekalo preko interaktivnega glasovalnega sistema.  
 
Vabilo za sejo so svetniki  prejeli skupaj z gradivom v soboto, dne 21. 9. 2013, dodatno gradivo 
pa 23. 9. in 24. 9. 2013, zapisnike delovnih teles po elektronski pošti, dne 30. 9. 2013 
 
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 16. redno sejo je bil tako predlagan nov dnevni red: 
1. Sprejem dnevnega reda 16. redne seje             
2. Sprejem Zapisnika 15. redne seje                               
3. Pobude in vprašanja                       
4. Seznanitev s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna                 
5. Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem     
6. Sprejem Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture   
7. Seznanitev z investicijsko namero za obnovo Sodarjeve domačije v Bodeščah                
8. Seznanitev z investicijsko namero za energetsko sanacijo in rekonstrukcijo Vrtca Bled  
9. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014                  
10. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za 

odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled                  
11. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja lokalne 

gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v 
Občini Bled                         

12. Sprejem Tehničnega  pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega 
kanalizacijskega omrežja               

13. Sprejem osnutka Odloka o javnem redu in miru                    
14. Kadrovske zadeve:                       

 Imenovanje člana SPVCP 
 Imenovanje člana Sveta OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled 

15. Razno 
Točka 1: Sprejem dnevnega reda  
 



Davorina Pirc je predlagala, da se z Dnevnega reda umakne 12. točka, Sprejem Tehničnega  
pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega omrežja .  
Župan je odločil,  da se točka z dnevnega reda na umakne. 
 
Sklep št. 1: 
Občinski svet Občine Bled sprejme dnevni red 16. redne seje. 
PRISOTNI ZA PROTI 
11 11 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 2: Sprejem Zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Bled z dne 9. 7.   
               2013 
 
Sklep št. 2: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Zapisnik 15. redne seje z dne 9. 7. 2013. 
PRISOTNI ZA PROTI 
13 13 0 
Sklep JE bil sprejet.  
 
 
Točka 3a: Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta do 15 . redne seje 
 
Župan je predlagateljico pobude vprašal, če potrebuje še kakšno pojasnilo na podan odgovor.  
Vsi, ki so podali pobude na 15. redni seji, so bili s podanimi odgovori zadovoljni.   
 
 
Točka 3b: Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
Jana Špec: »Imam vprašanje in pobudo:  
1. Name so se obrnili občani, in sicer gre za človeku nesprejemljivo dejstvo, da se pojavlja na 

našem pokopališču vsak dan več kraje. Ljudje so me opozorili, da se vpraša, če lahko 
upravljavec – Infrastruktura Bled,  karkoli lahko stori, da se ne bo kradlo z zasajenih gredic, 
vaz, cvetja, ipd. Prosi, da Infrastruktura prouči, če se na tem področju da kaj postoriti.  

2.   Podajam pobudo, ki jo predlaga tudi UO TD Bled, in sicer v zvezi z neredom, ki se je v 
poletni sezoni pojavljal okoli Blejskega jezera – kampiranja, kopanja, poležavanja na travi in 
predlaga, da Občinska uprava v tem času do sezone prouči regulativo in naj tudi prouči, kako 
zagotoviti večje število redarjev, da bi se red na tem področju lahko delal, ker je to z dvema 
redarjema nemogoče nadzirati.« 

 
Davorina Pirc: »Imam dve pobudi oziroma vprašanji:  
1. Predlagala, da bi bilo smiselna postavitev začasnih krožišč po Bledu, saj bi s tem precej 

uredili promet – vključevanje z Ribenske, Koritenske in centralnega križišča, saj se je 
semafor v glavnem križišču v sezoni ugasnil in je bil prometni režim tak, kot je bil pred 
postavitvijo semaforja. Mislim, da se vsa mesta, predvsem pa turistična poslužujejo vsaj 
začasnih krožišč do stalne rešitve in sprašuje, zakaj tega na Bledu ni.  

2. Pobuda se nanaša na osvetlitev sprehajalnih poti: Zanima me, če je ta jakost osvetlitve sedaj 
tista, ki mora biti, ker turisti in obiskovalci se zvečer bojijo hoditi okoli, ker se ne čutijo varni 
glede na osvetlitev, ki je sedaj.« 

Matjaž Berčon, direktor OU, je povedal, da je sedaj to jakost, ki je predpisana z tehničnimi 
pravilniki za osvetljevanje javnih poti.  
V zvezi s krožiščem na Ljubljanski cesti, med Koritensko in Seliško, je povedal, da je občina na 
zadnjem sestanku z DRSC prejela neformalno potrditev, da lahko občina pripravi izvedbeni načrt 



 

 

 
 

za krožišče in se to krožišče lahko umesti na podlagi izvedbenega načrta. V načrtu je, da se 
izvede še pred sezono. Povedal pa je, da je vse odvisno od finančnih sredstev (cca 50.000,00 €). 
Povedal je, da bodo zadeve razčiščene že pri drugem branju proračuna.  
Povedal je tudi, da križišče, ki je semaforizirano, upravlja PP Bled, ki pojasnjuje, da ta ukrep 
izvajajo zato, da ne prihaja do zastojev na avtocesti. Povedal je, da je občina že večkrat urgirala in 
v primeru izklopa semaforja tudi predlagala, da naj postavijo v križišče policista, vendar pa je bil 
prejet odgovor, da naj občina postavi v križišče svojega redarja. 
 
Janez Brence je podal pobudo v imenu več podpisnikov: stanovalcev nad Mercatorjem, Penzion 
Pletna, Apartmaji Panorama, Hotel Vila Bled in še nekaterih drugih:  
 
 



 

 

 
 

 
  



Miran Vovk:  
1. Javna razsvetljava na »promenadi« - razlaga direktorja ne drži, ker je hoja od Blegaša do 

banke v nočnem času nevarna in predlaga, da se v centru Bleda najde rešitev, da se jakost 
osvetlitve popravi. 

2. Predlagam, da se zastave na drogu ob jezeru, med štartno hišico in Casinojem zamenjajo, 
sem pa že dobil odgovor, da je lastnica zastav Sava hoteli in predlagam, da se lastnike 
obvesti, da zamenjajo zastave.«  

3. Na isti lokaciji je pritok v jezero in predlagam, da se do celovite rešitve cev podaljša, da se ob 
večjih nalivih ne vidi, kaj vse doteka oziroma priteka v jezero.« 

 
 

Točka 4: Seznanitev s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna 
 
Uvodno obrazložitev je podala Nataša Hribar, podsekretarka za javne finance, gospodarske in 
družbene dejavnosti. 
- predsednica Odbora za gospodarstvo in turizem  Davorina Pirc   

predlog za sprejem sklepa o seznanitvi  
- predsednica Odbora za družbene dejavnosti Karmen Kovač   

predlog za sprejem sklepa o seznanitvi  
- predsednica Odbora za proračun in občinsko premoženje Jana Špec  

predlog za sprejem sklepa o seznanitvi  
- predsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Janez Petkoš 
       predlog za sprejem sklepa o seznanitvi  

 
Sklep št. 4: 
Občinski svet Občine Bled se seznani s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna. 

PRISOTNI ZA PROTI 
13 13 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 5a:   Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine  
                  Odkup zemljišč s parc. št. 435/2, 435/3, 13/9 k. o. Ribno 
 
Uvodno obrazložitev je podala mag. Barbara Jančič, Oddelek za prostor, okolje in infrastrukturo 
 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš  
- sklep: predlog za sprejem  
Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednica Jana Špec  
- sklep: predlog za odkup zemljišč  

 
Sklep št. 5: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup dela zemljišč s parc. št. 435/2, 435/3, 13/9 

k. o. Ribno v skupni izmeri 1.054 m2, po ceni 10,00 €/m2 in pooblašča župana za 

podpis ustrezne pogodbe. 

2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 

3. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2013 se 

ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom. 

PRISOTNI ZA PROTI 
13 13 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 



Točka 5b:   Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine  

                    Prodaja zemljišča s parc. št. 1205/5 k.o. Želeče 
 
Uvodno obrazložitev je podala mag. Barbara Jančič, Oddelek za prostor, okolje in infrastrukturo 
 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš  
- sklep: predlog za sprejem  
Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednica Jana Špec  
- sklep: predlog za izvzem javnega dobra in prodajo zemljišča  

 
Sklep št. 6: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi izvzem zemljišča s parc. št. 1205/5 k. o. Želeče iz 

javnega dobra. Zemljišče se prenese v last Občine Bled. 

2. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo zemljišča s parc. št. 1205/5 k.o. Želeče v 

izmeri 43 m2 po ceni 30,00 €/m2 in pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 

3. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2013 se dopolni v 

skladu s predhodnim sklepom. 

4.  Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec. 

PRISOTNI ZA PROTI 
13 11 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 5c:   Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine  
                    Sklep o ugotovitvi javne koristi – Razgledna cesta 
 
Uvodno obrazložitev je podala mag. Barbara Jančič, Oddelek za prostor, okolje in infrastrukturo 
 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš  
- sklep: predlog za sprejem  
Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednica Jana Špec  
- sklep: predlog za sprejem sklepa   

 
Sklep št. 7: 
Občinski svet Občine Bled sprejme sklep o ugotovitvi javne koristi za izgradnjo 

komunalne infrastrukture (kanalizacijski sistem, plinovodno omrežje, vodovodno 

omrežje, NN elektrokablovod, javna razsvetljava, telekomunikacijska infrastruktura) na 

parc. št. 463/136 k. o. Rečica – kategorizirana javna pot JP 512462 Razgledna cesta II. 

PRISOTNI ZA PROTI 
13 10 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 5d:   Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine  

Sklep o vzpostavitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javne 
ceste  

 
Uvodno obrazložitev je podala mag. Barbara Jančič, Oddelek za prostor, okolje in infrastrukturo 
 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš  
- sklep: predlog za sprejem  
Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednica Jana Špec  



- sklep: predlog za sprejem  
 
Sklep št. 9: 
Občinski svet Občine Bled sprejme sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena - javne ceste, na nepremičninah v lasti Občine Bled s seznama: 
k.o. parc. št.  kategorija ceste 

Podhom 91/11, 87/1, 91/6 JP 512851 Pod hribom 

Podhom 137/3, 73/7, 73/2 nekategorizirana JP 

Zasip 315/2, 347/2, 309/4, 292/4 LC 150061 Breg – Piškovca – Bled 

Zasip 143/14 JP 512783 Polje III 

Zasip 9/19, 187/1, 187/8, 187/9, 187/7 nekategorizirana JP 

Zasip 9/5, 109, 8/7 LC 013571 Ledina 

Zasip 7/1, 18/22 JP 512791, 792 Ledina I, II 

Zasip 152/13, 151/5 JP 512772 V Dobje II 

Zasip 174/9 JP 512831 Dolina I 

Zasip 159/11, 155/9 JP 512841, 842 Sebenje I, II 

Selo 1127/6, 964/10 LC 012091 Kupljenik 

Bled 454/3 JP 512161 Hrastova ul. 

Bled 454/4, 270/1, 352/11, 286/5 nekategorizirana JP 

Bled 507/1, 506/6, 510/3, 511/2, 513/1, 515/35 JP 512201, 202 Jermanka I, II 

Bled 515/27, 515/31, 515/26, 515/25, 515/28 JP 512421 Prečna ulica 

Bled 514/6 LK 150061 Breg-Piškovca-Bled 

Bled 507/4, 509/1 Sebenjska cesta II, III 

Bled 20/1 LC 013521 Cesta svobode 

Bled 342/2, 269/1 JP 512092, 093 Črtomirova ul. I, II 

Bled 303/1 JP 512601 Za Pecovco do šole 

Bled 315 JP 512303 Mladinska c. III 

Bled 344/4 pločnik RC 1094 

Bled 350/3, 352/31, 352/32 JP 512431, 432 Prešernova c. I, II 

Bled 413/1 LK 013531 Grajska c. – čez Bledec 

Bled 413/2, 388/1, 435/16 LK 013541 Grajska c. – Bl. grad 

Bled 449/1, 443/7, 448/7 JP 512081, 082 C. v Vintgar I, II 

Bled 898 LK 013042 Črtomirova ul. 

Bled 369/3 JP 512391 Pod skalo 

Bled 17/11 JP 513541 C. svobode - povezava 

Ribno 150/7 LK 013582 Savska c. 

Ribno 150/10 JP 512731 Za Pižem 

Ribno 170/3, 166/6, 164/4, 207/125 LK 013583 Gorenjska ulica 

Ribno 531, 533/9, 1398 JP 513072, 076 Koritno II, VI 

Ribno 1397, 994/9, 994/7 nekategorizirana JP 

Ribno 1087/4 Bodešče IV 

Ribno 973/3, 435/2, 435/3, 13/9, 947/2, 958/3, 966/2, 973/4, 957/2, 957/3, 958/2 LC 012021 Bled-Ribno-Bodešče-Lancovo 

Ribno 918/31, 994/3 LC 012031 Bled-Koritno-Bodešče 

Ribno 1080/2, 1080/4, 1083/2, 1082/3, 1084/2, 1170/6 Bodešče I 

Ribno 1391/1 LC 012011 Koritno-Ribno 

Ribno 207/113 JP 512751 Triglavska ul., LK 013581 Izletniška ul. 

Rečica 511/1, 511/2 LK 012101 Gmajna-Podhom-Fortuna 

Rečica 382/6, 382/9, 385/5, 382/10, 438/4, 437/5, 436/3, 436/2, 404/3, 404/2, 400/1, 

398/3, 398/1, 391/9, 391/8, 390/2, 385/12, 385/11, 385/2, 383/4, 383/2, 382/13 

LK 013021 Župančičeva c. 

Rečica 292/21, 421/3 JP 512593 Za gradom III, VII 

Rečica 431/5, 431/6, 431/10, 431/9, 431/11, 431/12, 431/8, 431/13, 431/18, 431/19, 

433/2, 433/3 

JP 513511, 512, 513 Regatni center, RC rondo, Kidričeva c. – 

Veslaška prom. 

Rečica 432/6, 435/4, 434/2 JP 513521 Rondo Zaka 

Rečica 463/176, 463/49, 463/6, 463/182, 463/183, 463/223 JP 512461 Razgledna I 

Rečica 314/8, 338/1, 314/8 nekategorizirana JP 

Rečica 34/9, 34/6 Triglavska c. IV 

Rečica 294/4, 313/1, 316/1 JP 512571 Valvazorjeva ulica 

Rečica 23/1, 24/1, 10/5, 26/10, JP 512171, 172, 174 Jamova I, II, IV 

Rečica 439 JP 512642 Župančičeva ul. II 

Rečica 263/3 JP 512232 Kolodvorska c. II 

Rečica 54/3 LK 013551 Koroška c. 

Želeče 657/9 JP 512191 Jelovška I, JP 512531 Selska c. 

Želeče 27/3 JP 512284 Levstikova IV 

Želeče 37/1, 37/2, 37/3  LC 012021 Bled-Ribno-Bodešče-Lancovo 

Želeče 39/1, 44/3, 56/4, 56/10 pločnik RC 1088 

Želeče 89/3, 90/2, 92/1, 92/5 avtobusna postaja Union 

Želeče 72/3 LK 012041 Cankarjeva c. 

Želeče 85/6 LZ 013031 Trubarjeva – Mladinska c. 

Želeče 106/8, 106/22, 106/23, 106/24, 106/21, 106/25, 1217/1, 1217/2 LZ 013081 Seliška cesta 

Želeče 121/6 JP 512612 Za potokom II 

Želeče 124/1, 136/13 JP 512111 Gozdarska ul. I 

Želeče 141/1, 145/1 JP 512212 Kajuhova c. II 

Želeče 226/1, 226/3 JP 512121 Gradnikova cesta 

Želeče 235/25 JP 512272 Kumerdejeva II 

Želeče 240/1, 246/4, 296/25 JP 512102 Finžgarjeva c. II 

Želeče 249/1, 250/1, 252/1, 252/3 JP 512481, 483 Rožna ul. I, III 

Želeče 252/5, 252/12, 252/17, 253/1, 254, 296/44, 122/10, 136/24, 296/119, 252/18, 

252/19, 252/20 

LZ 013011 Gregorčičeva – Kajuhova c. 



Želeče 290/136, 290/127, 290/73, 290/68, 290/81, 1165/8, 1165/7, 1165/11, 1165/12, 

1165/13 

LK 013511 Pot na Lisice 

Želeče 305/8, 322/5, 305/11, 321/12, 309/27, 311/10, 305/10, 309/26, 309/25 LC 012031 Bled-Koritno-Bodešče 

Želeče 309/12, 325/2 JP 512181 Jarška cesta 

Želeče 321/3, 321/14 JP 512352 Naselje J. Bernarda II 

Želeče 379/9 JP 512021 Alpska c. I 

Želeče 422/3, 705/2, 719/3 nekategorizirana JP 

Želeče 708/1 JP 512193 Jelovška c. III 

Želeče 708/10 JP 512541 Taleška ulica 

Želeče 709/3 JP 512071 Cesta v Megre 

Želeče 719/1, 718/1, 809/9 JP 512401, 402 Pod Stražo I, II 

Želeče 774/5, 774/9 JP 512631 Želeška cesta 

Želeče 931/2  JP 512441 Prežihova I 

Želeče 136/25 JP 512111 Gozdarska I 

Želeče 1214/1 LK 013042 Črtomirova ulica 

Želeče 1214/2 JP 512152 Grič II 

Želeče 1216 JP 512431 Prešernova I 
 

PRISOTNI ZA PROTI 
12 12 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 

Točka 6: Sprejem Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture  
 
Uvodno obrazložitev je podala mag. Barbara Jančič, Oddelek za prostor, okolje in infrastrukturo 
 
Odbor za družbene dejavnosti – predsednica Karmen Kovač 

predlog za sprejem, vendar  s pripombo, da se preveri oz. spremeni naziv doma v Ribnem in 
kvadratura prostorov. 

 
Anton Mežan je podal pripombo, da se Kulturni dom Ribno imenuje Zadružni dom Ribno. Naj se 
to preveri in v sklepu spremeni. Preveri naj se tudi kvadratura doma – 528 m2 – ali gre samo za 
spodnjo dvorano ali tudi za zgornjo. Predlagal je tudi, da se preveri, če spada v obnovo tudi 
stanovanje od hišnika, seveda če je stanovanje tržno razume, da to ne gre, če pa se stanovanje pri 
obnovi vklopi v kulturo in naj  se na podlagi tega pridobi denar tudi za obnovo tega stanovanja.  
Barbara Jančič je povedala, da kar se tiče poimenovanja pove, ne vidi v tem nobenega problema 
in bi Kulturni dom Ribno lahko poimenoval Zadružni dom Ribno, glede na to, da se pojavlja v več 
dokumentih. Kar pa se tiče kvadrature, je povedala, da so podatki povzeti po podatkih Geodetske 
uprave. Pri tem bi se lahko samo pri prostorih Kulturnega društva Ribno dodalo »v izmeri 220 
m2« (kar meri večja spodnja dvorana, zgornja dvorana pa naj bi bila sejna in ne namenjena 
kulturni dejavnosti, karo so povedali predstavnik- uporabniki), za stanovanje pa je potrebno še 
preveriti. Predlagala je, da se vnese redakcijski popravek, da se dodajo še dejanske kvadrature, 
vendar pa si mogoče malo bolj vezan pri pridobivanju sredstev. 
Matjaž Berčon  je povedal, da se razširi na celotno kvadraturo objekta, pri razpisih pa je ključno 
lastništvo. 
Janez Brence je povedal, da ga zmoti 4. točka – pri knjižnici Blaža Kumerdeja Bled, kjer se 
zavarujejo samo prostori knjižnice in povedal, da dvomi, da je občina samo etažni lastnik. 
Povedal je, da enako velja za Kulturni dom Boh. Bela – stavbišče 83 m2 se ne zaščiti, vendar pa 
samo tisti prostori, ki jih uporablja Kulturno društvo in naj se razširi na stavbišče. Predlaga, da 
se generalno preverijo vse  kvadrature od točke 4  do  točke 7, ne glede na status. Predlagal je, da 
strokovne službe pripravijo čimvečjo zaščito občinskega premoženja, ne glede na status.  
 
Sklep št. 10: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju 
kulture z redakcijskimi popravki. 
PRISOTNI ZA PROTI 
13 13 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 



Točka 7:  Seznanitev z investicijsko namero  za obnovo Sodarjeve domačije v Bodeščah 
 
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon, direktor Občinske uprave  
 
Poročilo delovnih   teles:   
- Odbor za družbene dejavnosti – predsednica Karmen Kovač 

seznanitev z investicijsko namero za obnovo Sodarjeve domačije v Bodeščah 
- Odbor za gospodarstvo in turizem - predsednica Davorina Pirc   

predlog za sprejem sklepa o seznanitvi z investicijsko namero  
 
Sklep št. 11: 
1. Občinski svet Občine Bled se seznani z investicijsko namero za obnovo Sodarjeve 

domačije v Bodeščah. 
2. Prenova Sodarjeve domačije se uvrsti v Načrt razvojnih programov in uskladi s 

predlogom proračuna za leto 2014. 
PRISOTNI ZA PROTI 
14 14 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 8: Seznanitev z investicijsko namero  za energetsko sanacijo in rekonstrukcijo  

     Vrtca Bled 
 
Uvodno obrazložitev je podal  Matjaž Berčon,direktor Občinske uprave 
 
- Odbor za družbene dejavnosti  – predsednica Karmen Kovač  

se je seznanil z investicijsko namero  
 

Anton Mežan je povedal, da se je Odbor za družbene dejavnosti strinjal z energetsko sanacijo 
vrtca Bled in tudi povedal, da se predstavniki liste Tonija Mežana strinjajo s to investicijo, ker se 
zavedajo, da je sedaj pravi trenutek, da se investicija spelje in povedal, da jo lista v celoti podpira.  
Janez Brence je povedal, da je projekt v redu in da cena ni pretirana in povedal, da bo projekt 
podprl. 
Mag. Slavko Ažman je povedal, da se strinja s predhodniki, da so zadeve dobro pripravljene in 
predlagal, da se investicija podpre, tudi glede na same prihranke in predlaga, da se iztržijo 
najboljše cene. Povedal je tudi, da je na Odboru za finance  opozoril, da se glavnina zadolževanja 
prihrani za velike projekte, ki čakajo občino (obvoznica) in prosil, da se preveri, če je občina 
zmožna sama financirati tisti del obvoznice, ki ga mora narediti občina.  
Matjaž Berčon je odgovoril, da je glede samega obvladovanja višine investicije občina na 
zadnjih petih projektih oddala dela po sistemu »ključ v roke«. Pomembno je, da so projekti 
dobro pripravljeni, kar je tudi garancija, da ne prihaja do aneksov k pogodbi in praktično se 
dejansko ve, kakšna je ponudba, ki jo prejmeš in verjame, da bo uspel tudi imenovani projekt – 
energetska sanacija in rekonstrukcija Vrtca Bled. Kar pa se tiče varčevanja potenciala za 
zadolžitev v zvezi z gradnjo obvoznic je povedal, da je podatek, ki ga je podal v obrazložitvi 
zadosti jasen, kjer pa ima občina tudi možnost z nakupi zemljišč poračunavati in meni, da bo 
vložek občine cca. dva milijona.  
Janez Fajfar je povedal, da če občina najeme kredit konec prihodnjega leta, se plača to, za kar je 
občina zadolžena sedaj, če pa se najeme kredit za vrtec in za cesto, še vedno ostane približno 43 
%  dovoljenega potenciala. 
Ludvik Kerčmar je povedal, da je vrtec res potreben obnove in povedal, da podpira investicijo 
in povedal, da oba predstavnika SD to res podpirata in bosta investicijo tudi podprla. Imel je 
samo vprašanje glede odprtih teras, ki so sedaj v vrtcu, če se le-te lahko delno pokrije in 
predlagal je tudi, da se administrativni del vrtca preseli v staro stavbo, tako da bi bil ta del vrtca 
namenjen samo varstvu. 



Matjaž Berčon je povedal, da so se o terasah že tudi pogovarjali z osebjem vrtca in se bo v fazi 
PZI to vse še enkrat pregledalo in kako optimizirati zahtevano kvadraturo in izvedbo. Povedal je, 
da se je razmišljalo tudi o upravnih prostorih, saj je to varianta še za en oddelek. 
Mag. Leopold Zonik je v imenu stranke DeSUS pohvalil projekt in podal podporo projektu. 
Zahvalil se je tudi občinski upravi za opravljeno energetsko sanacijo Zdravstvenega doma. 
Zanimalo ga je, zakaj na vrtcu ni uporabljena sončna energija in zakaj je samo sedem parkirnih 
mest.  
Matjaž Berčon je odgovoril, da se vgrajujejo toplotne črpalke in da je primarni energent voda, 
plin pa samo dodatno in je mnenja, da je to temeljni in najbolj učinkovit vir na Bledu glede na 
naravne danosti. Glede solarne energije pa je povedal, da je velik problem senčenje, saj stavba 
nima najbolj optimalne lege. Za parkirišča je povedal, da niso del gradbenega dovoljenja, vendar 
je razširitev parkirišč predvidena ob Seliški cesti, kjer se bodo širila stavbna zemljišča, ki so 
trenutno kmetijska, vse v okviru OPPN za severno razbremenilno cesto. Predvideno pa je 75 
parkirišč.  
Anton Omerzel je povedal, da bo projekt podprl in pohvalil delo občinske uprave.  
 
Sklep št. 12: 
Občinski svet Občine Bled se seznani z investicijsko namero za energetsko sanacijo in 
rekonstrukcijo Vrtca Bled. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 9: Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014 
 
Uvodno obrazložitev je podal  Matjaž Berčon,direktor Občinske uprave 
 
Poročila delovnih  teles:   
Odbor za družbene dejavnosti – predsednica Karmen Kovač 
predlog za sprejem in podali soglasje, da se opravi javna razprava 
Odbor za gospodarstvo in turizem -  predsednica Davorina Pirc,  
predlog za sprejem v delu, ki se nanaša na gospodarstvo in turizem 
Odbor za proračun in občinsko premoženje - predsednica Jana Špec,  
predlog za sprejem in podali soglasje, da se opravi javna razprava 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja - predsednik Janez Petkoš,  
predlog za sprejem in soglasje, da se opravi javna razprava 
 
Majda Loncnar je povedala, da jo zanima tisti del proračuna, ki se nanaša na projekt »Uživajmo 
lokalno«, »Uporabna zelišča«, »Tujerodne rastline«, »Gorenjska košarica« in spraševala, če ima 
občina kakšen projekt in kaj to je. Če primerja, je finančno enako pokrito kot kompleksne 
subvencije v kmetijstvu in povedala, da ima  komisija za kmetijstvo slabe izkušnje, saj komisija 
namenja mala sredstva tistim, ki podajajo vloge za subvencije in predlagala, da se del teh 
sredstev drugače prerazporedi,  mogoče več društvom ali v kompleksne subvencije, saj meni, da 
se te dejavnosti že večinoma odvijajo po  društvih v občini. 
Ludvik Kerčmar je pohvalil pripravo osnutka proračuna za leto 2014, ki je investicijsko 
naravnan. Zanimalo pa ga je, zakaj so zmanjšana sredstva za delo občinskega sveta glede na 
lansko leto in predlagal, da se več sredstev nameni ureditvi promenade in nasaditvi parkov in 
predlagal, da se čim bolj transparentno vidijo stroški, ki gredo za Regionalni turistični center oz. 
Triglavsko rožo in da bi se sedanji turistični center v središču Bleda še bolj dodelal.  
Matjaž Berčon je povedal, da so projekti s področja kmetijstva potrebni še prevetritve, tisti ki so 
bili našteti, pa so bili predlagani s strani RAGOR-ja in so za te projekte bile podpisane pogodbe že 
v začetku tega leta, vendar ugotavlja, da niso bili realizirani, v času priprave osnutka pa občina še 



tudi ni prejela pravih podatkov z njihove strani ali se bodo ti projekti nadaljevali ali ne in so bili 
samo prekopirani iz proračuna letošnjega leta. Povedal je, da je stališče občine, da se bodo tiste 
pogodbe, kjer se stvari niso pričele odvijat, preklicale oz. odpovedale, ustvarjena rezerva pa se 
bo preusmerila v nove  projekte, ki bodo bolj oprijemljivi oziroma se bodo sredstva namenila za 
kompleksne subvencije v kmetijstvo.  
Povedal, da so sredstva za delo občinskega sveta dejansko zmanjšana, ker bo v naslednjem letu 
(predvolilno leto) ena seja manj.  
Povedal je, da so sredstva za ureditev promenade res majhna, vendar je zagotovil, če se bodo 
sredstva še kje našla, se bodo vsekakor namenila temu projektu.  
Glede razmerja Regionalne destinacijske organizacije, lokalne turistične organizacije pa je 
povedal, da tečejo še »krepke debate«, da se dokončno izkristalizira strategija na področju 
izvajanja turistično informacijske dejavnosti in da se bo tudi vedelo, koliko kakšen center velja in 
kaj so tista objektivna merila za sofinanciranje teh centrov. 
Davorina Pirc je predlagala, da se občinski upravi da možnost prilagoditve na nov državni 
proračun in predlagala, da se s svetniki še enkrat sestanejo, ko bo zaključena javna razprava in 
ko bodo prispeli predlogi oz. pripombe na osnutek.  
Povedala je, da se ne spomni, kdaj bi Občinski svet sprejemal tako velik primankljaj. Predlagala 
je, da bi se v prihodnje proračun, v delu gospodarstva in turizma dosegal bolj aktivno politiko. 
Povedala  je, da sama proračun podpira.  
Srečko Vernig je povedal, da je ključen element tega dokumenta načrt razvojnih programov, 
kjer so opredeljene vse razvojne investicije. Predlagal je, da se predlagani proračun, ki je 
ambiciozen in so tudi realno pokrite postavke po vsebini, sprejme. Da pa se naredi simulacija 
denarnega toka, iz katerega bi se videlo, ali se pokrivaje vse namere, ki jih občina ima. 
Janez Brence je tudi predlagal, da se naredi simulacija glede javne občinske infrastrukture 
(davki) in tudi kulturno infrastrukturo. Glede na to, da se lahko tudi znesek glavarine zmanjša, 
predlaga tudi na tej strani previdnost. Predlagal je, da se v poletnem času na MIR-u za 
vzpostavljanje reda zaposli tudi kakšnega študenta.  
Mežan Anton je povedal, da projekt »Uživajmo lokalno« teče in da je zelo dobro pripravljen in 
predlaga, da ta teče naprej. Glede zaposlitve študentov na MIR-u je povedal, da ti ne morejo biti 
redarji zaradi pomanjkanja znanja in izkušenj, predlagal pa je, da se na območju med Grajskim 
kopališčem in do pod Straže, to osebe, ki bi bili informatorji, smetarji in na drugi strani 
pomočniki redarjev, ki naj bi ljudi tudi opozarjali. Spraševal je tudi glede projekta »Večer na 
vasi«, ker ga v proračunu ni zasledil, ker se gre za opremo KUD Rudija Jedretiča Ribno in 
polovično sofinanciranje je potrebno zagotoviti. Povedal pa je, da je zadovoljen, da se bo občina 
lotila urejanja vodotokov in strug, čeprav to ni njena pristojnost.  
Matjaž Berčon 
Sredstva za razpis – financiranje polovico nakupa opreme je  zagotovljeno v prihodnjem letu.  
Glede informatorjev, redarjev je povedal, da bo občina glede na potrebe, ki so, zagotovila več 
fizične prisotnosti pooblaščenih oseb v času turistične sezone. 
Povedal je, da kar se tiče NUSZ, davkov, je to trenutno nespremenjeno stanje glede na leto 2013, 
torej tisti delež, ki ga prejmemo sedaj, se predvideva, da bo občina najmanj na isti ravni tudi v 
naslednjem letu, ne glede na to, kateri sistem bo obveljal.  
Kar se tiče širšega okvira načrtovanja je povedal, da se potrdi  konkretno proračunsko leto. Načrt 
razvojnih programov pa daje neko dolgoročnejšo sliko, tako na strani vsebine, kot tudi s 
finančnimi podatki.  Povedal je, da je smisel dolgoročnih razvojnih programov ta, da se uvrsti 
nabor predvidenih projektov, ko pa se pride do proračunskega leta, ko je ta projekt predviden, 
se bo odločalo o konkretnih številkah in konkretni realizaciji. Povedal je, da iz svojih izkušenj 
spoznava, da je bolje, da v razvojni program uvrsti kakšen projekt več.  
Povedal je, da bo v prihodnjem letu nova priložnost za prevetritev teh načrtov, ker je občina 
sedaj v zaključni fazi potrjevanja programskih dokumentov vezanih na novo finančno 
perspektivo. Glede finančne perspektive je povedal, da se bo v prihodnje spodbujalo projekte na 
področju razvoja, socialne in gospodarske infrastrukture in predvideva, da bo predvsem 
gospodarstvo glavna tema v naslednji finančni perspektivi. Na Bledu zlasti v zvezi z OPN, ki bo 



občini prinesel vsaj dve taki območji, kjer se bo lahko spodbujala razcvet gospodarstva (na 
območju pod Kozarcu in območju Vezenin, delno tudi na območju Lipa), saj so sredstva za 
poslovno gospodarske cone ena izmed tistih prioritet, ki so že danes vključena v osnutke  
regionalnega programa.  
Povedal je, da je drugo področje socialna infrastruktura (projekt šole, medgeneracijski dom), saj 
so tudi med pomembnimi projekti za Bled.  
Vernig Srečo je povedal, da razvojni program vsebuje tudi analitiko in ni tako pripravljen, da bi 
poskušal predpostaviti samo želje, ampak je tudi fiksni del programa in pripomnil, da številke 
niso neobvladljive v tem obsegu, vendar pa če se pa spremenijo pogoji, se lahko spremeni 
razvojni program. Predlagal je, da bi se zadeve  pregledale bolj z vidika denarnega toka.  
 
Sklep št. 13: 
Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014 

in soglaša, da se o predlogu opravi javna razprava. 

PRISOTNI ZA PROTI 
17 17 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 10:   Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu                        

Opremljanja  in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje 
občine Bled 

 
Župan je na podlagi 73. člena Poslovnika predlagal skrajšan postopek, ker gre za manj zahteven 
predlog odloka. Uvodno obrazložitev je podala višja svetovalka za GJS in investicije, mag. 
Romano Starič.   
 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja - predsednik Janez Petkoš,  

predlog za sprejem 
 

Anton Omerzel je predlagal, da se ustanovi posebna komisija oziroma pozove strokovnjake, da 
se pripravi primerjava med čistilno napravo Radovljica in Bled, saj je prejel informacijo, da je 
blejska čistilna naprava zgrešena in na podlagi dejstva predlaga poročilo. 
Janez Fajfar je povedal, da je  vprašanje vzel na znanje in povedal, da  se komisija v ta namen 
nebo ustanavljala. 
Vernig Srečko je spraševal, da glede na to, da v obrazložitvi piše, da neposrednih finančnih 
posledic ni, zakaj so potem spremembe potrebne. 
Miran Vovk je vprašal, kaj to pomeni v denarju. 
Matjaž Berčon je povedal, da ni dodatnih ali drugačnih posledic kot sicer. Namen tega odloka je 
bolj konkretna opredelitev datuma in termina »čistilna naprava«, da ima občina lažje delo pri 
razreševanju pritožb. Povedal je, da v naslednjih mesecih predvideva, da bo občina izdala še 
približno 900 neizdanih odločb, v skupni vrednosti 600.000,00 €. 
 
Sklep št. 14: 
Občinski svet Občine Bled Sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine 
Bled. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 13  
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
 



Točka 11: Sprejem  Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja           
                       lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in       
                       padavinske odpadne vode v Občini Bled 
 
Župan je na podlagi 73. člena Poslovnika predlagal skrajšan postopek, ker gre za manj zahteven 
predlog odloka. Uvodno obrazložitev je podala višja svetovalka za GJS in investicije, mag. 
Romano Starič.   
 
Poročilo delovnega telesa:   
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš 
predlog za sprejem 
 
Anton Mežan je spraševal glede 42. člena, kjer je naveden nov prekršek, ki pravi, da če se nekdo 
ne priključi na javno kanalizacijo v predpisanem roku, kar je prav, kako v primeru, če ne dobi 
soglasja soseda (priklop preko sosedove parcele) za služnost, ali se bo navedeni kaznoval, 
čeprav so to ovire, na katere pač sam ne more vplivati. 
Janez Brence 2. člen - ta člen govori, da javni uporabnik ne sme v javno kanalizacijo odvajati 
podtalnice, drenažne vode, padavinske vode ipd. Povedal je, da imamo vdore v kanalizacijski 
sistem zalednih in padavinskih voda, ki jih občina odvaja na čistilno napravo približno 700.000 
m3 in povedal, da je potrebno vse izdelat v predpisanem roku in po pogojih soglasodajalca 
izvajalca javne službe in utemeljuje, da se to ne more storiti v naslednjih nekaj letih in sprašuje, 
ali je sploh smiselno, da se odlok sprejme v taki obliki.  
Ludvik Kerčmar je povedal, da je prav, da je odlok pripravljen, vendar pa ugotavlja, da bo  
prihajalo do težav, ker navedenega odloka ne bo mogoče v izvedbenem delu upoštevati. 
Predlagal je, da se najde neka bolj fleksibilna rešitev. 
Matjaž Berčon  
Odvajanje padavinskih voda in določilo v 42. členu je mišljeno za  posamezne uporabnike in se 
bo reševalo z vzporednim sistemom oziroma se ta že rešuje (meteorni kanal). Izjemoma se 
odvaja v meteorne kanale tudi padavinske vode iz zasebnih površin in to tam, kjer ni izvedbeno 
mogoče urediti drugače. Kjer pa obstajajo mešani sistemi, je to zatečeno stanje in je naloga 
zasebnikov, zavezancev, da te stvari odpravijo. Povedal je, da to ne bo kakšna posebna 
kaznovalna politika in še to le tam, kjer je to mogoče.  
Eržen Andrej je povedal, da gre tu za nepriklop, stanje zavezanca zaradi razlogov, ki niso na 
njegovi strani in zaradi tega občine ne more zaračunavat oziroma ga kaznovat.  
Janez Brence je povedal, da bodo skoraj vse občine v Sloveniji sledile Celju in Ljubljani, zaradi 
pomanjkanja sistemskih virov za izgradnjo kanalizacijskega sistema. Mnenja je bil, da občina 
sama, brez zajemanja novih dajatev, ne bo zmogla izgradnje meteornih kanalov, vendar pa je 
predlagal, da občina ne bo dala prekratkih rokov in prehudih obremenitev. 
 
Sklep št. 15: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu 
opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode v Občini Bled.  
PRISOTNI ZA PROTI 
17 15 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 
 



Točka 12: Sprejem Tehničnega pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo  
       javnega kanalizacijskega omrežja 

 
Janez Fajfar je povedal, da je do obravnave navedene točke prišlo na podlagi 40. člena Odloka o 
načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in 
padavinske odpadne vode Občine Bled  (Uradno glasilo slovenskih občin št. 1/2013) in 16. člena 
Statuta  Občine Bled - UPB. Uvodno obrazložitev je podala višja  svetovalka za GJS in investicije, 
mag. Romano Starič. Kratko predstavitev  vsebine je podal tudi Bizjak Robert – WTE. 
 
Poročilo delovnega telesa:   
- Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš 

predlog za sprejem s predlaganim redakcijskim popravkom 79. člena.  
 
Janez Brence je povedal, da se pravilnik težko komentira in tak pravilnik lahko predlaga 
inženirska ali projektantska zbornica, laična družba pa verjetno o tem ne more presojati. 
Anton Mežan je spraševal glede 40. člena, kjer je napisano, da se prevzem blata iz malih 
komunalnih čistilnih naprav in odpadne vode iz nepretočnih greznic izvaja na podlagi pogodbe, 
ki jo je uporabnik dolžan skleniti z upravljalcem ali drugim pooblaščenim prevzemnikom in ga 
zanima, ali gre za pooblaščenega prevzemnika s strani koncesionarja in ali lahko samo družba 
WTE pooblasti nekoga za prevzem ali to lahko opravlja vsak, ki ima registrirano dejavnost.  
Robert Bizjak je povedal, da je izvajalec javne službe v občini Bled je družba WTE in izvajalec 
javne službe je dolžan to izvajat. Povedal je, da je pooblaščenec lahko samo tisti, ki ga pooblasti 
družba WTE in to ne more izvajat vsakdo. 
Anton Omerzel je spraševal, na osnovi česa se bo zaračunavalo in kako se bo zaračunavalo in 
izračunavalo in zakaj morajo to plačevat občani in ali se bo voda, ki priteka v fekalni kanal 
odračunala. 
Srečko Vernig je povedal, da določila, ki urejajo normative o sestavi odpadnih voda vredni 
premisleka. Povedal je, da se s pravilnikom dopušča, da se sme odpadno vodo odvajat pod 
določenimi  pogoji, ki pa so taki, da če res ni slaba kvaliteta, vsak to vodo lahko odvaja in povedal 
da je občinski trend, da bi bilo te odpadne vode, ki se zliva v fekalno vedno manj in predlaga, da 
se omenjeni člen bolj zaostri. 
Matjaž Berčon je povedal, da Odlok o spremembah je nadrejen akt temu pravilniku. V temu 
Odloku je jasno začrtana strategija in koncept in se ne bo dovoljevalo odvajanje padavinskih 
voda v fekalno in to je koncept vzpostavljanja in investicijskega  vzdrževanja kanalizacijskega 
omrežja v občini Bled v naslednjih letih. Ta pravilnik pa naj bi bil  razumljen kot pravilnik, ki 
določa neke minimalne standarde. 
G. Omerzelu pa je povedal, da ko bo občina uspela zagotoviti ključne investicijske posege in 
vzpostavitev ločenega sistema v centru Bleda in zagotoviti približno 2 mio €, večina teh 
problemov ne bo več.   
Srečko Vernig je predlagal, da se 42. člen dopolni: »V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajat 
odpadno vodo v samo izjemnih situacijah« in pod pogoji, ki so navedeni potem v pravilniku (43, 
44., 45. členu) in dodati stavek, da so »izjemne situacije so tiste situacije, kjer objektivno ni 
možno ločiti meteornih voda od fekalnih«. 
Matjaž Berčon je povedal, da bo dodan stavek: »je izjemoma dovoljeno odvajanje odpadnih 
voda samo v primeru, da ta ne vpliva škodljivo« in predlaga, da se četrta alinea, ki se glasi : »da je 
stanje interne kanalizacije in hišnega priključka tako, da ne ogroža zdravja uporabnikov« črta v 
celoti in se v celoti nadomesti s predlaganim: »da ni zaradi objektivnih razlogov (nezmožnost 
odvajanja) možno ločiti meteornih voda od fekalnih«.  
Janez Brence je povedal, kako se naredijo prevzemni kanalizacijskih objektov. Ko se naredi 
hišni priključek in je hišna kanalizacija do prvega jaška, ki je  na javni površini, ponavadi na cesti 
in jo vsak investitor da v upravljanje javnemu podjetju in s tem preide hišni priključek v del 
celote javne kanalizacije. 
Robert Bizjak je povedal, da je javna infrastruktura v javnih prometnih površinah, ne v 
privatnih  površinah in tudi v Uredbi je urejeno lastništvo in razmejitev med javnim in zasebnim 



kanalom, saj piše, da je do prvega jaška dolžan vzdrževat vsak posameznik, od tam pa je javna 
kanalizacija. Vendar, če pride do kakršnekoli poškodbe in se pokliče javno službo, ta sodeluje pri 
reševanju in tu je bistvo razdelitve stroškov.  
Matjaž Berčon je povedal, da je država po neki birokratski logiki  v državni Uredbi naložila tako 
zahtevno materijo v sprejem občinskem svetu in je bilo že povedano, da nihče izmed prisotnih 
oziroma redki posamezniki, popolnoma razumejo to materijo. Povedal je, da je formuliral 
42.člen,  ki bi se glasil: »V javno kanalizacijo je izjemoma dovoljeno odvajati odpadno vodo samo 
v primeru: 
prva, druga in tretja alinea ostanejo nespremenjene, četrta pa bi se glasila:« da je stanje interne 
kanalizacije in hišnega priključka tako, ki ne omogoča ločenega odvajanja fekalnih in 
padavinskih odpadnih voda.« 
Romana Starič je povedala, da vse mejne vrednosti izhajajo iz Uredbe, ki pa zelo na splošno 
govori, kje so tiste mejne vrednosti, kjer se dopušča voda odvajat kamorkoli in tudi jasno določa, 
kaj je interna kanalizacija.  
Davorina Pirc je povedala, da odkar je zgrajen del sistema do promenade, iz kanalizacije smrdi, 
čeprav naj bi bilo to slepo črevo do zgraditve M-kanala in je prosila, da koncesionar to preveri. 
 
Sklep št. 16: 
Občinski svet Občine Bled potrdi Tehnični pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in 
uporabo javnega kanalizacijskega omrežja z redakcijskimi popravki. 
PRISOTNI ZA PROTI 
17 15 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 13: Sprejem osnutka Odloka o javnem redu in miru v Občini Bled  
 
Uvodno obrazložitev je podal  vodja MIR Bled in Bohinj, mag. Primož Lah. 
 
Poročilo Odbora za gospodarstvo in turizem je podala predsednica Davorina Pirc s 
pripombo, da so imeli člani odbora na osnutek številne pripombe, zato odbor o sprejemu 
osnutka Odloka o javnem redu in miru ni sklepal.  
 
Omerzel Anton je povedal, da ga veseli omejitev pitja alkohola mladoletnikov, vendar pa je 
spomnil, da je že velikokrat spomnil problem osvetljevanja parka in prosi, da se ta osvetli, saj je 
splošno znano, da je to prostor, kjer se zbirajo mladi in popivajo. Za  hrup  je povedal, da ga je 
osem sobodajalcev iz Zasipa prosilo, naj se nekaj ukrene glede zvonjenja cerkvenih zvonov in 
predlagal, da se v odlok napiše jakost in dolžina zvonjenja. Predlagal je tudi, da se konjem 
namestijo vreče, da po cesti ne bo konjskih iztrebkov.  
Ludvik Kerčmar je povedal, da je Odlok korektno pripravljen, opozoril pa je na problem 
zažiganja snovi, ki so zdravju škodljive na prostem in na neprimernih kuriščih, kar se nanaša na 
industrijsko cono Lisice. Opozoril je na problematiko vrtičkarstva in predlagal, da se postavitev 
objektov in oblika objektov postavi v enotne okvirje.  
Jana Špec je povedala, da je zadovoljna, da se odlok pripravlja in je imela vprašanje glede 6. 
člena – 50. točka in sprašuje, ali je dovolj, da se prepoveduje polivanje gnojnice samo v mesecu 
juliju in avgustu, kot čas največje turistične sezone in to v oddaljenosti več kot 500 m od 
stanovanjskih in turističnih  objektov in glede na to, da je turistična zelo razpotegnjena  pove, da 
je to polivanje gnojnice problematično in neprimerno tudi v mesecu juniju in septembru in 
predlaga, da se poveča tudi oddaljenost  od objektov, kjer se lahko le-ta poliva. Predlagala je, da 
ko se bo pripravljala zgibanka, ki bo dala informacijo turistu, kaj vse lahko počne na Bledu, kje se 
lahko kopa, kje lahko parkira in da se ne sme poležavati in kampirati na obali jezera, na koncu 
tudi pripiše, da v kolikor teh določil ne bodo upoštevali, napisati še višino globe. Predlagala je 



tudi, da naj se v ta namen poveča tudi število redarjev, informatorjev, da se bo Odlok izvrševal in 
da ne bo samo črka na papirju  
Mag. Slavko Ažman se je dotaknil 6. člena, 50. točke Odloka in predlagal, da se polivanje 
gnojnice razširi na daljše obdobje in predlagal, da bi se moralo poskrbeti tudi, da ne prihaja do 
gnojenja v neposredni bližini jezera, in bi mejo morali postaviti  tudi glede oddaljenosti od jezera 
in bi morali poskrbeti tudi za zaščito pitne vode.  
6. člen – 26. točka – je spraševal, če je s to točko pokrito tudi kurjenje smeti v kuriščih – za 
ogrevanje, saj se v vaških jedrih to pogosto dogaja.  
6. člen – 32.  točka – predlagal je, da se doda onemogočanje prostega dostopa do jezera. 
Davorina Pirc je povedala, da ima pripombo na 6. člen saj je menila, da je potrebno za vsako 
točko tega člena povedati, zakaj ta pripoved velja.  
Janez Brence 
6. člen – 31. točka  meni , da je ta smiselna, saj meni, da se bo na podlagi te točke lahko kaznovalo 
lastnika Riklijeve vile, saj le-ta kvari ogled kraja.  
8. člen – pohvalno, da so lastniki, najemniki in uporabniki stanovanjskih in drugih zgradb dolžni 
poskrbeti, da so le-ta  urejena in vzdrževana.  
Zmotil pa ga je 11. člen in predlaga, da se črta »Na javnih krajih in zasebnih površinah, vidnih z 
javnih površin, ni dovoljeno puščati neuporabnih ali zapuščenih motornih vozil, njihovih delov 
in drugih predmetov, ki ovirajo ali motijo okolico.«  
23. člen, 1. odstavek pa pove, da je lahko malo težaven in sprašuje, kdo bo pristojen , da bo 
odločal, kdaj je kršen javni red in mir v lokalu oziroma na javni površini. Predlaga tudi, da se v 
prvi alineji popravi beseda vzorčni – pravilno vzročni in predlaga omilitev tega celotnega 
odstavka.  
Brigita Šolar  
6. člen – 3 točka – je spraševala, če ta prepoved velja tudi za brezdomce 
6. člen – 28. točka – jo je zanimalo, če doma ne pokriva otroškega bazena, ali je  v prekršku.  
6. člen – 44. točka – postavljanje ležalnikov – predvideva, da gre tu za javne površine in predlaga, 
da bi bilo smiselno opredeliti kaj je privatno in kaj je javno.  
Glede teh prepovedi jo je tudi zanimalo, če bodo v ta namen postavljene tudi table, iz katerih 
bodo razvidne prepovedi. 
Mežan Anton 
12. člen – Osrednji prireditveni prostori in je predlagal, da bi se dodal še prireditveni prostor na 
Rečici za gasilskim domom.  
Glede ognjemetov je povedal, da se je sam pogovarjal z organizatorjem porok, ki so povedali, da 
se strinjajo z vsem napisanim, vendar s predlogom, da se bodo zadeve izvajale.  
16. člen  - predlagal, da se iz Odloka črta 
6. člen – 27. točka – naj se upoštevaje nekatere izjeme  
Matjaž Berčon  
je povedal, da se bodo vse pripombe in zahteve, ki so bile podane, še enkrat proučile in povedal, 
da jih ne bo posebej komentiral, komentiral pa bo vse, kar je bilo podano kot vprašanje. Povedal 
je, da so zloženke lahko učinkovito sredstvo, ker se vsaj lahko na točkah, kjer se te zloženke 
prejmejo (recepcije, TIC, ipd.) zelo na diskreten način distribuirajo. Povedal je, da se table ne 
bodo postavljale kar vsepovprek, ker je to nemogoče, vendar pa bodo table ključne.  
Kar se tiče brezdomcev je povedal, da v zakonu piše, da brezdomec ne more spati na površinah, 
ki za to niso namenjene. 
Dostop do jezera – ta odlok je ponovno v osnutku zato, ker se širijo področja, ki jih zajema javni 
red in mir in ne ozko, kar predpisuje zakon. Drug sistemski odlok, ki se pripravlja, pa bo 
nadomestil veljavni odlok o zelenih oz. javnih površinah in povedal, da se bodo zajele stvari kot 
npr. hoja po zelenicah in javnih površinah, drevje, ipd. Tretji sistemski odlok, ki pa se tudi 
pripravlja, je o kopalnem, plovbnem in ribolovnem režimu na območju Blejskega jezera, kjer se 
bodo združili  krovni zakon o vodah in  trije področni Zakoni.  
Glede gnojenja je povedal, da ni nobene regulativne pravne osnove, da bi se občina lahko 
sklicevala na nek zakon, uredbo, predpis. Področje kmetijstva je zelo tabuizirano in povedal da je 



občina postavila pravila, ki veljajo na območju naše občine in je mnenja, da je tako, kot je 
zapisano najbolj smotrno. Legitimnost določila pa se bo določilo z občinskim prostorskim 
načrtom, kjer bodo ta območja začrtana. Povedal je, da bo izvajanje v vmesnem času malo težje, 
ko pa se bo to združilo z območji znotraj občinskega prostorskega načrta, pa bo to legitimno.  
Pri ognjemetih je nekaj podobnega, saj je občina postavila pravila, ki se bodo izvajala na območju 
Občine Bled, dejstvo pa je, da se v praksi to lahko še vedno dogaja (sploh na domačih dvoriščih). 
V tem kontekstu je župan prisotne seznanil s tem, da so vsi ognjemeti ob 21.55 in to v sredo, 
petek, soboto in je apeliral na policijo, da se to preverja.  
Glede kurjenja je  povedal, da to velja samo za peči. 
Prisotne je pozval, da podajo pripombe, ki bi jih bilo smiselno vkomponirat, saj bo do  naslednje 
seje pripravljen prečiščen odlok. 
 
Sklep št. 17: 
Občinski svet Občine Bled se seznani s poslovanjem Turizma Bled za leto 2012. 
PRISOTNI ZA PROTI 
17 16 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 15: Razno 

Pod to točko ni bilo razprave.  
 
Seja se je zaključila ob 21.00 
 
 
                   Zapisala: 
Vlasta Pretnar, tajnica župana  
                     Župan Občine Bled 
               Janez Fajfar 
 
 
 
 
 


