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

Zapisnik 
 

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

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

      tajnica OS 
  
Sejo je vodil župan Janez Fajfar, ki je uvodoma vse prisotne pozdravil. 
Po ugotovitvi prisotnosti je predsedujoči podal poročilo: na seji je bilo od 17 članov 
občinskega sveta ob 17. uri prisotnih 14 članov in članic, zato je občinski svet lahko  veljavno 
sklepal.  
(Ugotavljanje prisotnosti in glasovanje je potekalo preko interaktivnega glasovalnega sistema 
– vsi izidi glasovanj so priloga zapisniku). 
 
Dnevni red: 

Gradivo je bilo poslano z vabilom v petek, 17. junija 2011. 
V petek, 24. junija 2011 je bilo poslano dodatno gradivo in sicer: 
 k točki 11: Poročilo Adriaplina d.o.o. Ljubljana o izvajanju koncesijske pogodbe v letih 

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

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

 



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

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

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

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

4.         Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Bled in Bohinj – MIR-1 za 
leto 2010; 

5.  Poročilo o poslovanju JP Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2010;  
6.  Predlog Odloka o lokalnem turističnem vodenju na turističnem območju Občine Bled; 
7.  Osnutek Odloka o razglasitvi javne infrastrukture na področju športa, rekreacije in 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 



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

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

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

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

Pavla Zupan (DeSUS) 

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

Majda Loncnar (DeSUS)  

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

 

Vinko Poklukar (LNK)  

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

 

Ludvik Kerčmar (SD)  

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

mag. Slavko Ažman (LLP)  

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

Anton Omerzel (SNS) 

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

 
 
Točka 2b: Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 

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

Miran Kresal (N.Si) 

»Pobuda oziroma vprašanje povezano s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec, ki smo ga 
mislim sprejeli v marcu. Zdej se ta pravilnik izvaja, otroci so bili sprejeti na osnovi pravil 
oziroma  kriterijev, ki smo jih takrat izvajal, oblkoval je pa en problem, ki se mi zdi težaven in 
sicer, ker je prihaja, ker ni razlikovanja med vpisom v vrtec in sprejemom v vrtec in s tem 
prihaja do problemov, da otrok, ki je rojen recimo 5. oktobra, dejansko ne more biti 1. 
septembra sprejet v vrtec in ker se sprejem dela enkrat na leto, so starši primorani eno leto 
iskat pač nadomestno varianto za varovanje tega otroka. Podajam pobudo, da bi se ta 



pravilnik o sprejemu otrok v vrtec malo spremenil, malo dopolnil in sicer da bi se v njem 
naredila razlika  med sprejemom in vpisom, da bi otrok, ki bo dejansko sredi leta ali pa 
decembra ali januarja dopolnil 11 mesecev,  lahko sprejet takrat , vpisan pa recimo takrat, ko 
bo dejansko pač vrtec delal to pobudo  za vpis.« 
 

Janez Brence (SDS) 

1. »Naj spomnim samo, da so bile  v lanskem letu izdane odmerne odločbe za 
priključitev na javno kanalizacijo oziroma čistilno napravo. Ocenjujem, da je približno  
takih odmernih odločb izdanih za približno polovico objektov, ostali, seveda v 5 
obrokih, smo to lahko poravnali, nekateri smo to poravnali v lanskem letu. Sprašujem, 
zakaj  ostale odmerne odločbe niso bile poslane s strani občine vsem zavezancem in 
kje se je zataknilo. Hkrati bi tudi vprašal, da, kolikor mi je znano, niti eden od večjih 
porabnikov ni dobil odmerne odločbe, govorim recimo za Kompas hotel Ribno in 
podobne objekte. Skratka sprašujem, kdaj bodo te preostale odmerne odločbe 
izdane, zakaj občina po enem letu ni uspela izdati vseh odmernih odločb, kar pomeni, 
da imamo izpad likvidnostnih sredstev najmanj v taki meri, kolikor bi pokasirali te 
komunalne takse – kot vprašanje.  

2. Pobuda – vemo da imamo težave s stroški na čistilni napravi, ne pokrivamo z zbrano 
komunalno takso, kanalščino ne pokrivamo  niti obratovalnih stroškov obstoječe 
čistilne naprave, seveda bi te obratovalne stroške lahko pokrili, če bi vsi, ki koristijo 
kanalizacijsko omrežje tudi plačevali kanalščino. Po mojem vedenju je kar nekaj 
slepih priključkov, ljudje koristijo omrežje, usluge čistilne naprave,seveda pa nič ne 
prispevajo, ker pač lahko trdijo, da imajo greznico ali kako drugače. Skratka katastra 
ni, zato je bila pobuda, da bi se povečala ta taksa, pa seveda je umaknjena iz 
dnevnega reda, kar je pohvalno. Kako to na kratek rok rešiti? Samo primer Občina 
Jesenice, izvajalec Jekoin ima urejeno tako, da vsem zaračuna kanalščino in kdor ni 
priključen na kanalizacijsko omrežje ima za to kanalščino, ki jo seveda mora plačevat, 
letno  dvakrat brezplačno praznjenje greznice. To je vsaj še pred tremi meseci bilo. 
To je ukrep, ki zelo hitro prime in ne vidim razloga, zakaj nebi kanalščino vsem 
zaračunaval, kdor ima greznico, dvakrat na leto brezplačno praznimo, zberemo dosti 
denarja iz naslova kanalščine, pokrivamo stroške obratovanja čistilne naprave in ne 
bo potrebno razmišljat o kakršnihkoli podražitvah. Ta sistem je bolj pravičen kot 
obstoječi, ker pač nekateri plačujemo, nekateri pa ne. » 

 

Karmen Kovač (LTM in SMS-zeleni) in Radoslav Mužan (LTM in SMS-zeleni)  

ODLOK O ZAZIDALNEM NAČRTU KORITNO – POLICA 
Obrazložitev: Pod vprašanje podpisana občinska svetnika sva krajana Krajevne skupnosti 
Ribno. Krajanke in krajani vasi Koritno se ob izvajanju komasacije in nove parcelacije 
zemljišč na Polici obračajo na naju v strahu, da ne bodo spoštovani dogovori oz. da ne bo 
izpolnjena dana obljuba, da se bo pred pričetkom gradbenih del na Polici uredil dostop iz 
"Betina" do Koritna.  
Omenjena cesta (mimo penziona Pibernik) je že sedaj v katastrofalnem stanju. Asfaltna 
površina je precej uničena, sama cesta pa ozka in se zato dva osebna avtomobila ne moreta 
normalno srečati, saj mora vsaj eden zapeljati na bankino, katero sicer uporabljajo tudi pešci. 
Pločnika tam namreč ni. Če bo prišlo do izvajanja gradbenih del na Polici pred ureditvijo te 
ceste, krajanke in krajane skrbi potek prometa na omenjenem območju zaradi prometa 
tovornih vozil in težke gradbene mehanizacije. 
Zato pod pobudo podpisana občinska svetnika, Radoslav Mužan (LTM in SMS-zeleni) in 
Karmen Kovač (LTM in SMS-zeleni) prosiva za odgovor na sledeča vprašanja: 
1. Kdaj se predvideva pričetek gradnje na območju "Police"? 
2. Ali bo pred pričetkom gradnje prišlo do rekonstrukcije ceste med "Betinom" in Koritnem? 
3. Ali bo v času gradnje (pa tudi sicer) tovornim vozilom na križišču pod "Lisicami" dovoljeno 

zavijanje desno proti vasi Koritno, če bodo ta pripeljala iz smeri Bleda, saj je na tej Blejski 
vpadnici križišče pod precej ostrim kotom? Zaradi precejšnjega prometa bo tam po 
najinem mnenju velika nevarnost naleta vozil! 



 
        Karmen Kovač l.r. 
        Radoslav Mužan l.r. 
 
 

Davorina Pirc (LDS)  

Pobuda svetnikov LDS in DeSUS na predlog Milana Rejca 
 
1. Vas Mlino je iz leta v leto bolj neurejena. Ureditev vasi, vaškega jedra se navezuje na 

ureditev težav s kanalizacijo. Gradnja M kanala se še ni pričela, ni tudi znano kdaj se bo. 
Cesta skozi vas od križišča s Cesto svobode pa do klanca pa razpada in kaže žalostno 
podobo. Zato predlagamo preplastitev, saj je tako stanje kot je sramota za Bled. 

2. Tudi most čez Jezernico je urejen le na eni strani. Na drugi strani, kjer poteka 
komunikacija z Mlinsko cest pa pot prerašča vejevje. Tudi ograjo je potrebo premakniti in 
s tem povečati prehodnost. Pred leti je bilo obljubljeno, da se bo ob pričetku gradnje vil 
na travniku nad penzionom Mlino uredil pločnik od transformatorske postaje do Savska 
ceste. Ponovno dajemo pobudo, da se z izgradnjo prične čim bo to mogoče. V 
občinskem proračunu so za to že rezervirana namenska sredstva. 

3. Travnik, kjer je nekoč stal hotel Petran je vsako poletje priljubljena točka kopalcev. 
Dejansko je to divje kopališče. Že leta se na Mlinem sprašujemo, ali se to ne da urediti. 
Predlagamo, da se organizira pogovore z lastniki parcel in vzpostavi nek režim, ki mora 
temeljiti tudi na določeni pristojbini za parkiranje, kopanje, itd. 

4. Bledu in z njim tudi Mlinu zelo primanjkuje parkirnih prostorov. Predlagamo, da se prouči 
možnost zgraditve parkirišč. Samo informativno predlagamo dve možnosti. Ena je 
izgradnja podzemnega parkirišča desno od penziona Mlino. Druga možnost je prostor 
pod cesto ob vhodu v hotel Vila Bled. 

5. Ponovno dajemo pobudo, d občina vse napore vloži v izgradnjo Južne razbremenilne 
ceste. Zavedamo se, da bi to prineslo Mlinu novo kvaliteto in tudi nov razvoj. 

 
 

Ludvik Kerčmar (SD)  

1. »Pobuda je bolj prošnja do vas, oziroma občinske uprave, v imenu občanov, ki živimo  
na obrobju Dobe 1 in 2. Gre se namreč zato, da se iz obrne cone Lisice vsake toliko 
časa zaudarja  po močnem onesnaževanju okolja, ki močno vpliva tudi na dihalne 
poti  in organe, kar včasih tudi močno zaduši, kajti ponovno se pojavlja, da občasno v 
tej obrtni coni pač obrtniki, podjetniki, ki se ukvarjajo s tako dejavnostjo po našem  
zažigajo ali na prostem ali v urejenih pečeh odpadne snovi iz plastike, ki pa je zdravju 
močno škodljiva. Zato vas naprošamo, da poskrbite preko ustreznih inšpekcijskih 
služb, da preverijo,kdo to počne in da se prepove in da nam tudi javno sporočite, ali 
so te snovi, ki se tu kurijo, občasno govorim,  tudi zdravju škodljive. 

2. Te dni nas je obiskala komisija Turistične zveze Slovenije za ocenjevanje turističnih 
krajev in tako kot mi sami, tudi oni ugotavljajo, da je na Bledu nekaj črnih točk, ki 
izredno negativno vplivajo na urejenost kraja. V TD  smo lastnike teh tudi pozvali, 
vendar na žalost odgovora od njih nimamo, gre se pa za Riklijevo zapuščino, ki je v 
katastrofalnem stanju , potem je na Prešernovi 1, tudi ta objekt, ki je podrt bi lahko 
lastnik to uredil, potem gre za Pristavo, ki jo upravlja sedaj Sportina in ne nazadnje 
tudi slabo stanje na področju Kajuhove 1 – bivših Vezenin, ko sta lastnika Mercator in 
Veletekstil oziroma g. Maglica. Prosili bi vas, da nam skušate pomagat z dopisi tem 
lastnikom, da svoja premoženja, vemo da trenutno ni sredstev za investicije, vendar 
bi bili objekti lahko primerno urejeni v temu našemu prelepemu turističnemu kraju. 
Upam, da bo moja pobuda pozitivno sprejeta.«  

Vinko Poklukar (LNK)  

1. »Gradbeno dovoljenje pri OŠ , kjer so športna igrišča in me zanima, zakaj pri teh 
projektih ni prisoten noben športen pedagog, kdaj se ta gradnja prične, kateri načrt je 
pravilen, ker je bilo en kup kombinacij in bi rad vedel, ker je to zelo pomembno za 



našo šolo in kdaj se prične delat. To  je bilo že pred volitvam, gradbeno dovoljenje že 
imate, to je samo uspeh, da se je to uredil, ampak je  potrebno, da se bo naredil pravi 
projekt, da ne bodo take igrice, kot so sedaj tukaj in da bo šola imela zadoščenje, ker 
moramo za otroke tudi nekaj imet, da ne bo samo za rekreacijo. Da bi se naredilo 
vsaj tako kot se je naredilo v Lescah in bi šola imela eno zadoščenje. » 
Matjaž Berčon, direktor OU: glede na to, da je zunaj že javni razpis za izbiro 
izvajalca za izgradnjo parkirišč pri OŠ, je to vprašanje zelo aktualno in se mi zdi prav, 
da se takoj odgovori. Projektna skupina s strani Sveta staršev je bila imenovana v 
sestavi  Meta Pazlar, Gregor Jarkovič in Ludvik Hajdinjak, torej predsednica KS Bled, 
predstavnik Sveta staršev  in pa ravnatelj. Po zagotovilih,ki so mi jih dali, naj bi bila 
celotna idejna zasnova, v tem trenutku je gradbeno dovoljenje samo za parkirišča in 
sicer 68 parkirišč, medtem ko idejna zasnova pa je tista, ki je bila pred leti narejena 
na pobudo KS Bled in tista idejna zasnova se ne spreminja, razen v enem manjšem 
delu in po pisnem zagotovilih ravnatelja je stvar predebatirana z aktivom športnih 
pedagogov OŠ Bled in so bile vse spremembe posredovanje projektantki. 

2. »Zanima me organizacija SP v veslanju. Ali bodo ostali blejski klubi kaj sodelovali, da 
bodo kaj pomagali pri organizaciji, Občina ima po vsej verjetnosti tudi svojega 
predstavnika v tem odboru in mislim, da se tam lahko zasluži kakšen denar za klube, 
da bi starši delal na prostovoljni bazi, pa bi dobili kašen denar za klube.« 
Janez Fajfar, župan: Pobudo bomo posredovali naprej, vendar pa občina ni 
organizator. Organizacija je v firmi Bled 2011, vendar pa mislim, da bo vključeno 
precej domačinov, saj je to tudi domač klub, vendar pa mi tega ne koordiniramo, 
naloga občine je bila 4.200.000,00 EUR realizirat in naša velika skrb je, da gre vse 
skozi tako kot mora, ker največji riziko nosi občina, drugi pa imajo za uredit druge 
zadeve.« 

 
 

Janez Petkoš (DeSUS) 

1. »Vas Rečica se imenuje po potoku Rečica. Do leta 80 je ves potok tekel po strugi, ki 
je ob Rečiški cesti. Leta 80, 81 je bila storjena regulacija na odcepu na Triglavsko se 
je del struge prestavil proti posestvu Blata in dve strugi prideta skupaj na samem 
Blatovskem polju. Struga ob cesti je popolnoma suha. Od križišča Kolodvorska – 
Rečiška je ta struga polna blata in moram povedat, da v samo struge teče tudi sama 
kanalizacija  od nekaterih hiš in treba je prvič uredit  to strugo, očistit to strugo in 
potem spustiti v to strugo vodo. Gor je zapornica, vendar pa mora delovati sistem, ker 
do regulacije je prišlo, ker je ta potok poplavljal. Hiše za gostiščem Margantom so bile 
poplavljene. Po potrebi bi moral to vodo sistemsko spuščat, nekdo mora biti 
zadolžen. Voda je tudi ne samo življenje, ampak tudi lepota. A si predstavljate, to je 
lahko del ponudbe, ker struga brez vode je skrpucalo, je nekaj grdega, če bo tam 
tekla voda, živ potok, bomo pa lahko ponosen na to.  

2. Mislim, da na Mlinem kopališče moramo uredit in legalizirat, ne bi veliko govoril, 
ampak mislim da bomo moral legalizirat, tam se na tisoč ljudi koplje in kam jih boš 
spravil. Mislim, da če mlademu človeku lahko nudimo, da se koplje in to zastonj, jest 
bi vsej mladini dovolil, da se v Blejskem jezeru koplje zastonj, ker to je nekaj, kar 
občina lahko zastonj ponudi mladim.« 

Anton Omerzel (SNS) 

1. Svetniška pobuda občinski upravi 
Občinska uprava naj preveri smotrnost organizacije Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva Bled – Bohinj kot smo določili z odlokom v prejšnjem mandatu in naj 
ugotovi, ali ne bi bila primerna še nadaljnja racionalizacija s tem, da se naše 
redarstvo vključi m Medobčinski inšpektorat in redarstva pod okriljem jeseniške 
občine, ki deli to službo z Gorjami, Kranjsko Goro in Žirovnico. 
Ocenjujem, da je sedaj to pravi čas, saj še ni zaposlen vodja MIR, raje pa zaposlimo 
občinskega inšpektorja, ki ga ta občina na različnih področjih še kako rabi. Trenutno 
deluje samo na področju turizma, pa me zanimajo učinki tega nadzora. 



Jeseniški MIR pa namreč slovi po svoji dobri organizaciji, doslednosti in učinkovitosti, 
medtem ko na Bledu glede na javno mnenje in osebna opažanja ne morem temu 
pritrditi. 

2. Vprašanje občinski upravi in županu:  
Zdi se mi, da je obnašanje našega vodje redarjev že preseglo vse meje dobrega 
okusa in pač dovoljenega. On sprejema po moji raziskavi precej samovoljne odločitve 
od nabave avtomobilov, telefonov, od neupoštevanju odlokov župana, da se listki 
pišejo po 10.uri. S tem da imam predlog, da bi, če bi imel smisel za pomagat občini, 
raje razmišljal glede na število kaznivih dejanj, da bi redarji ponoči mal pazili, petek in 
soboto, da se ne dogajalo tolk vlomov in drugih stvari. Ampak sladko vsi spijo in 
samo v grmovju čakajo, kdaj bo kdo kakšen listek kdo napisal. Mislim, da tudi v 
prejšnji, ko sem bil v sosvetu, da je bil enkrat kar izbral varnostno službo, ki v bistvu ni 
nikogar na občini obvestil, ne vem ali je on kompetenten za te zadeve v prejšnji 
zadevi, potem smo te isto redarsko službo dobil, da sta dva spala, tam ni bilo nobenih 
ukrepov, s tem se mi porajajo določen stvari, se mi zdi, da tukaj niso čist čista posla. 
Potem če pogledamo njegove zaposlene, imam podatek, da je eden od redarjev bil 
tudi kazensko preganjan, da je v kazenski evidenci, kar po zakonih Republike 
Slovenije pomeni,da te službe ne more opravljat.  
Njegovi zaposleni, nobeden ne zna nobenega tujega jezika in se pri komuniciranju s 
tujci pomagajo z rokami.  
Da je pa mera polna teh zadev, bi rad predstavil še naslednjo stvar, ki sem jo dobil, 
da je naš gospod predsednik redarjev, direktor redarjev, predsednik društva redarjev, 
da za svoje sestanke v Ljubljani uporablja službeno vozilo, ki je last občine Bled, da v 
službenem času, ko bi moral delat zadeve za občino Bled, dela zadeve na 
računalnikih in ostalih pripomočkih v prostorih njegove službe, ki je na občini Bled in 
se mi zdi, da za vse te zadeve ga pa plačuje naša občina.  
Glede na vse moje navedbe smo v SNS trdno prepričani in bomo naredil vse in tudi 
predlagamo razrešitev gospoda Sodje iz mesta, ker s svojimi postopki in z vsem, kar 
sem  do sedaj naštel, ne more bit več na tem delovnem mestu. 

3. Vprašal bi tudi, zakaj pri lokalu Troha že tri mesece po cesti teče voda. Ena luknja se 
je naredila, če kdo bo kdo stopil vanjo, bo zlomil nogo, voda teče že tri mesece in 
kakor vem, so tudi določeni že bili obveščeni, ki bi to morali sanirat, pa do danes še 
nobeden tega ni naredil.  

4. Kaj je z razsvetlitvijo v »kurparku«? Veste,da se večino mladine zbira na tem 
področju, da se tam kadi oziroma uživa alkohol pa kakšne  prepovedane substance in 
mislim, da je to nujna stvar, da je zadnji vlak, da to razsvetlimo, ker to razsvetljujemo 
že kar ene tri leta.  

5. Še enkrat bom vprašal, zakaj potoki še kar tečejo v kanalizacijo? Mislim, da to zadevo 
bomo moral razrešit, ker kakor sem obveščen na eni naslednjih sej se bomo 
pogovarjal o eni podražitvi in se mi zdi , da je to nesmotrno, da i plačujemo nekaj, za 
kar , mislim da plačujemo to kar je prejšnja uprava zamočila in da je te stvari treba 
rešit, saj jezero potrebuje čisto vodo.« 
      

 
Točka 3: Poročilo o delu Policijske postaje Bled za leto 2010 za območje Občine 
  Bled 

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

SKLEP: 



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

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

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

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

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

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

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

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

sklep: ni formalno pravnih zadržkov za obravnavo osnutka odloka;  
 

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

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

Gorenjske lekarne. 
2. Predlagatelj naj pripombe, dane na osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

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

 
 
Točka 7b:  Osnutek Odloka o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje  
  ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne 
Uvodno obrazložitev je podal Milan Železnik iz Inštituta za lokalno samoupravo in javna 
naročila Maribor. 



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

sklep: ni formalno pravnih zadržkov za obravnavo osnutka odloka;  
 

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

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

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

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

 
 

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

Uvodno obrazložitev je podala Marjano Burja, odd. za javne finance, pravne in druge 
dejavnosti. 
 
Poročili predsednikov delovnih teles: 
Odbor za gospodarstvo in turizem – predsednica Davorina Pirc (LDS)  
sklep: predlog za sprejem predloga odloka; 
Statutarno pravna komisija – predsednik Miran Vovk (SDS)  

sklep: ni formalno pravnih zadržkov za obravnavo predloga odloka; 
 
Po predhodni prijavi so v razpravi sodelovali Anton Omerzel (SNS), Srečko Vernig (LDS), 
mag. Leopold Zonik (DeSUS), Jana Špec (SD) in Davorina Pirc (LDS). 
 
Ker ni bilo več razprave, je župan dal na glasovanje, prisotni (15 prisotnih – 15 opredeljenih) 
pa so s 13 glasovi ZA in 2 PROTI, sprejeli 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o lokalnem turističnem vodenju na 
turističnem območju Občine Bled. 

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

Uvodno obrazložitev je podal direktor občinske uprave, Matjaž Berčon. 
 
Poročila predsednikov delovnih teles: 
Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednica Jana Špec (SD) 

- predlog za sprejem osnutka odloka ter sklep, da se do jeseni pripravi načrt upravljana za 
5-letno obdobje;  

Odbor za gospodarstvo in turizem – predsednica Davorina Pirc (LDS)  

sklep: predlog občinskemu svetu za sprejem osnutka odloka, ob upoštevanju pripomb iz 
razprave; 
Odbor za družbene dejavnosti – podpredsednik Vinko Poklukar (LNK)  

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



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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
Točka 8: Poročilo o izvajanju koncesije – WTE za leto 2010 in seznanitev s  
  predlogom poravnave  
Uvodno obrazložitev sta podala predstavnika WTE, Bojan Homc in Branka Zver. 
 
Poročilo delovnega telesa: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš (DeSUS) 
sklep: predlog občinskemu svetu za sprejem predlaganih sklepov; 
 
V razpravi so (po predhodni prijavi) sodelovali Miran Vovk (SDS), Janez Brence (SDS), 
Srečko Vernig (LDS), mag. Slavko Ažman (LLP), Ludvik Kerčmar (SD), Janez Petkoš 
(DeSUS), Anton Omerzel (SNS), mag. Leopold Zonik (DeSUS), Davorina Pirc (LDS). 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje, prisotni (13 prisotnih – 10 opredeljenih) pa 
so z 10 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 

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

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

koncesionarja.  

 
 
 
Točka 9: Poročilo Adriaplina d.o.o. Ljubljana o izvajanju koncesijske pogodbe v 
  letih 2009, 2010 in 2011 in seznanitev s predlogom poravnave 
Uvodno obrazložitev je podal predstavnik podjetja Adriaplin Ljubljana, Alojz Babič. 
 
Poročilo predsednika delovnega telesa: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš (DeSUS) 



sklep: predlog občinskemu svetu za sprejem predlaganih sklepov; 
V razpravi so po predhodni prijavi sodelovali Anton Omerzel (SNS), Janez Brence (SDS), 
Srečko Vernig (LDS). 
 
Župan je po končani razpravi dal na glasovanje, prisotni (14 prisotnih) pa so sprejeli  

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

koncesijske pogodbe v letih 2009 in 2010 ter plan gradnje za leto 2011. 

glasovanje: 14 opredeljenih – 14 glasov ZA, 0 PROTI 
2. Občinski svet Občine Bled se je seznanil s predlogom poravnave s strani 

koncesionarja.  

glasovanje: 13 opredeljenih – 13 glasov ZA, 0 PROTI 

 
 
 
Točka 10:  Pobuda za ustanovitev Univerze na Gorenjskem 

Uvodno obrazložitev je podal župan. 
 
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (14 prisotnih – 13 opredeljenih) pa 
so s 13 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 

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

 
 
 
Točka 11:  Nakup delnic družbe Casino Bled  

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

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

 
 
 
Točka 12: Razno 
 
POROČILO ŽUPANA MED SEJAMA 



- JRC 

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

- SRC 

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

- OPN – občinski prostorski načrt 

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

- Blejsko jezero 

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

- Izvajanje večjih investicij 

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



Za ostale predvidene projekte se intenzivno pripravlja projektna dokumentacija oziroma 
pridobivajo ustrezna soglasja. 

 
 
 
Župan se je vsem zahvalil za udeležbo in ob 0,30uri zaključil s 4. redno sejo. 
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