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  Številka: 034-1/2011-25 
         Datum: 18-jan-2011 

 
ZAPISNIK 

 
1. izredne seje Občinskega sveta Občine Bled, ki je bila v torek, 11. januarja 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) – do 19.00 ure, Majda Loncnar (DeSUS), Vinko 

Poklukar (LNK), Ludvik Kerčmar (SD), Jana Špec (SD), Slavko Ažman (LLP) – 
od 17.30 ure dalje, Davorina Pirc (LDS), Srečko Vernig (LDS), Janez Brence 
(SDS), Miran Vovk (SDS), Miran Kresal (N.Si), Karmen Kovač (LTM in SMS-
zeleni), Anton Mežan (LTM in SMS-zeleni) in Radoslav Mužan (LTM in SMS-
zeleni). 

Novinarji:  Romana Purkart – Radio Triglav Jesenice, Suzana Podgoršek Kovačič – 
  Gorenjski glas Kranj 
Poročevalka: Boža Kovač, K&Z svetovanje Radovljica; 
Občinska uprava: Matjaž Berčon, v.d. direktor občinske uprave, Breda Petelinc, vodja odd. 
  za upravne in pravne zadeve in Polona Tomažič – tajnica OS 
 
Sejo je vodil župan Janez Fajfar, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne. 
Po ugotovitvi prisotnosti je predsedujoči podal poročilo: na seji je bilo od 15 članov 
občinskega sveta ob 17. uri prisotnih 13 članov, 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 so člani občinskega sveta prejeli z vabilom v petek, 7.1.2011. 
Pred sejo je bilo na mizo dano še Poročilo župana in občinske uprave o ključnih projektih, ki 
se navezuje na 6. točko dnevnega reda. 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 
1.  a. Potrditev mandata novi članici občinskega sveta; 

b. Potrditev mandata novemu članu občinskega sveta; 
2.  Potrditev zapisnika 1. redne – konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Bled, z dne 

23.11.2010; 
3.  Kadrovske zadeve: imenovanje članov delovnih teles in članov v občinskih organih, organih 

javnih zavodov, podjetij in skladov; 
4.  Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike; 
5.  Sklep o določitvi vrednosti točke za leto 2011 po Odloku o komunalnih taksah v Občini Bled; 
6.  Uresničevanje Občinskega razvojnega programa Občine Bled 2009 – 2020; 
7.  Razno. 

 
Janez Brence (SDS) je predlagal umik 3. točke dnevnega reda: Kadrovske zadeve: 
imenovanje članov delovnih teles in članov v občinskih organih, organih javnih zavodov, 
podjetij in skladov. Predlog je podal iz razloga, ker se ni strinjal s postopkom, ki ga je vodil 
KMVVI glede predlogov za posamezne člane delovnih teles in drugih organov, na kar je bilo 
s strani Davorine Pirc in Mirana Vovka opozorjeno že na seji komisije, kar je razvidno iz 
njenega zapisnika.  
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Pojasnilo sta podala predsednik KMVVI, Janez Petkoš (DeSUS) in podpredsednik Anton 
Mežan (LTM in SMS-zeleni),  
Druge razprave ni bilo, zato je župan dal predlog Janeza Brenceta (SDS) na glasovanje, 
prisotni (14 prisotnih – 12 opredeljenih) pa so glasovali o  

SKLEPU: Občinski svet Občine Bled se strinja, da se z dnevnega reda 1. izredne seje 
občinskega sveta, umakne 3 točka dnevnega reda: Kadrovske zadeve: imenovanje članov 
delovnih teles in članov v občinskih organih, organih javnih zavodov, podjetij in skladov. 

Ugotovitveni sklep: Sklep ni bil sprejet, ker so zanj glasovali 3 prisotni, 9 pa jih je bilo 
PROTI. 

 
V nadaljevanju je župan dal na glasovanje dnevni red, ki so ga prisotni (14 prisotnih – 14 
opredeljenih) sprejeli z 12 glasovi ZA in 2 PROTI. 
DNEVNI RED: 
1.  a. Potrditev mandata novi članici občinskega sveta; 

b. Potrditev mandata novemu članu občinskega sveta; 
2.  Potrditev zapisnika 1. redne – konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Bled, z 

dne 23.11.2010; 
3.  Kadrovske zadeve: imenovanje članov delovnih teles in članov v občinskih organih, 

organih javnih zavodov, podjetij in skladov; 
4.  Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike; 
5.  Sklep o določitvi vrednosti točke za leto 2011 po Odloku o komunalnih taksah v 

Občini Bled; 
6.  Uresničevanje Občinskega razvojnega programa Občine Bled 2009 – 2020; 
7.  Razno. 

 
 
Točka 1a:  Potrditev mandata novi članici občinskega sveta  

Uvodno obrazložitev je podal Janez Petkoš (DeSUS), predsednik Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (14 prisotnih – 14 opredeljenih) pa 
so soglasno (s 14 glasovi ZA), sprejeli 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled ugotavlja, da mandat člana občinskega sveta Občine Bled 
za preostanek mandatne dobe preide na naslednjo kandidatko s kandidatne liste 
DeSUS – Demokratične stranke upokojencev Slovenije, ki je sprejela funkcijo 
občinske svetnice. Občinski svet Občine Bled potrdi mandat novi članici občinskega 
sveta, Majdi Loncnar, roj. 31.7.1946, s stalnim prebivališčem na Bledu, Alpska c. 17. 

 
 
Točka 1b: Potrditev mandata novemu članu občinskega sveta 

Uvodno obrazložitev je podal Janez Petkoš (DeSUS), predsednik Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (15 prisotnih – 15 opredeljenih) pa 
so soglasno (s 15 glasovi ZA), sprejeli 

SKLEPA: 
1. Občinski svet Občine Bled ugotavlja, da je občinskemu svetniku Matjažu Berčonu, 

roj. 4.4.1976, Zasip, Dolina 5, mandat člana občinskega sveta predčasno prenehal 
iz razloga nezdružljivosti občinskih funkcij  po peti alineji prvega odstavka 37a. 
člena in drugem odstavku 37b. 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 N.Si – Nove Slovenije – Krščanske ljudske stranke, ki je sprejel funkcijo 
občinskega svetnika. Občinski svet Občine Bled potrdi mandat novemu članu 
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občinskega sveta, Miranu Kresalu, roj. 1.7.1972, s stalnim prebivališčem na Bledu, 
Ribenska c. 15. 

 
 
Točka 2: Potrditev Zapisnika 1. redne – konstitutivne seje Občinskega sveta 
Občine   Bled, z dne 23.11.2010 

Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (16 prisotnih – 16 opredeljenih) pa 
so soglasno (s 16 glasovi ZA) sprejeli  

SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled sprejme zapisnik 1. redne – konstitutivne seje Občinskega 
sveta Občine Bled, z dne 23.11.2010. 

 
 
Točka 3:  Kadrovske zadeve: imenovanje članov delovnih teles in članov v 
občinskih   organih, organih javnih zavodov, podjetij in skladov 

Uvodno obrazložitev je podal Janez Petkoš (DeSUS), predsednik Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. 
 

Po predhodni prijavi na razpravo je Miran Vovk (SDS) pojasnil, da bo glasoval prosti 
predlaganim sklepom iz razloga, ker v delovnih telesih ni bilo upoštevano sorazmerno število 
glasov za vse člane občinskega sveta oz. politične stranke in liste. 
Vinko Poklukar (LNK) je povedal, da bo glasoval proti predlaganim sklepom. 
 
Druge razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (16 prisotnih) pa so glasovali 
in sprejeli 

SKLEPE: 
1. Občinski svet Občine Bled imenuje STATUTARNO PRAVNO KOMISIJO, v sestavi: 
predsednik  Miran Vovk, 26.12.1960, občinski svetnik, Bled, Prešernova 55 
podpredsednik Ludvik Kerčmar, 9.12.1942, občinski svetnik, Bled, Rožna ul. 5 
član   Pavla Zupan, 20.8.1940, občinska svetnica, Bled, Rečiška c. 29a    
član   Karmen Kovač, 2.4.1984, občinska svetnica, Koritno 5a 
član   Anton Omerzel, 6.9.1958, občinski svetnik, Zasip, Polje 4 
(glasovanje: 12 opredeljenih – 10 glasov ZA, 2 PROTI – sklep je bil sprejet) 
2. Občinski svet Občine Bled imenuje ODBOR ZA PRORAČUN IN OBČINSKO 

PREMOŽENJE, v sestavi: 

predsednik   Jana Špec, 14.3.1955, občinska svetnica, Bled, Levstikova ul. 10 
podpredsednik Srečko Vernig, 17.12.1948, obč. svetnik, Bled, Cesta v Megre 1 
član   mag. Slavko Ažman , 5.9.1973, obč. svetnik, Bled, Riklijeva c. 11 
član   Janez Brence, 5.12.1958, obč. Svetnik, Bled, Cesta v Vintgar 9 
član   Franc Pavlič, 10.7.1948, Bled, Kolodvorska c. 3a 
član   Klemen Pangerc, 10.11.1977, Bled, Prešernova c. 4 
član   Marija Strgar, 31.8.1950, Bohinjska Bela 99b 
(glasovanje: 14 opredeljenih – 11 glasov ZA, 3 PROTI – sklep je bil sprejet) 
3. Občinski svet Občine Bled imenuje ODBOR ZA PROSTOR, INFRASTRUKTURO IN 

VARSTVO OKOLJA, v sestavi: 

predsednik    Janez Petkoš, 23.1.1947, občinski svetnik, Bled, Rečiška c. 8a  
podpredsednik mag. Slavko Ažman , 5.9.1973, obč. svetnik, Bled, Riklijeva c. 11 
član   Majda Loncnar, 31.7.1946, občinska svetnica, Bled, Alpska c. 17 
član   Anton Omerzel, 6.9.1958, občinski svetnik, Zasip, Polje 4 
član   Ludvik Kerčmar, 9.12.1942, občinski svetnik, Bled, Rožna ul 5 
član   Davorina Pirc, 11.2.1959, obč. svetnica, Bled, Cesta svobode 7 
član    Peter Pogačar, 21.8.1977, Zasip, Muže 1 
(glasovanje: 14 opredeljenih – 12 glasov ZA, 2 PROTI – sklep je bil sprejet) 
4. Občinski svet Občine Bled imenuje ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, v 

sestavi: 

predsednik   Radoslav Mužan, 18.7.1951, obč. svetnik, Ribno, Izletniška 42 
podpredsednik Vinko Poklukar, 1.11.1956, obč. svetnik, Bled, Ulica nar. herojev 6 
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član   Pavla Zupan, 20.8.1940, občinska svetnica, Bled, Rečiška c. 29a    
član   Karmen Kovač, 2.4.1984, občinska svetnica, Koritno 5a 
član   Milan Rejc, 29.8.1955, Bled, Cesta svobode 43 
član   Vanja Piber, 1.1.1963, Bled, Rečiška c. 9 
član    Bojana Pipan, 18.4.1947, Zasip, Sebenje 26 
(glasovanje: 14 opredeljenih – 13 glasov ZA, 1 PROTI – sklep je bil sprejet) 
5. Občinski svet Občine Bled imenuje ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN TURIZEM, v 

sestavi: 

predsednik   Davorina Pirc, 11.2.1959, obč. svetnica, Bled, Cesta svobode 7 
podpredsednik mag. Leopold Zonik, 21.7.1951, obč. svetnik, Bled, Alpska c.17 
član   Majda Loncnar, 31.7.1946, občinska svetnica, Bled, Alpska c. 17 
član   Miran Vovk, 26.12.1960, občinski svetnik, Bled, Prešernova 55 
član    Tina Štefančič Košir, 17.2.1976, Bled, Cankarjeva 23b 
član   Nuša Vogelnik Holzner, 16.7.1955, Bled,Kolodvorska 2 
član   Martin Merlak, 9.11.1941, Bled, Rožna ul. 18a 
(glasovanje: 15 opredeljenih – 12 glasov ZA, 3 PROTI – sklep je bil sprejet) 
6. Občinski svet Občine Bled imenuje NADZORNI ODBOR, v sestavi: 
predsednik   Franc Sirc, 31.10.1943, Bled, Mladinska c. 23a 
podpredsednik Zvonko Špec, 31.1.1954, Bled. Levstikova ul. 10 
član    Marjan Volk, 14.1.1951, Zasip, Dolina 31 
član    Andrej Bolčina, 23.10.1978, Bled, Župančičeva c. 1 
član   Tolar Tomaž, 27.2.1976, Bled, Grajska c. 26 
(glasovanje: 14 opredeljenih – 11 glasov ZA, 3 PROTI – sklep NI bil sprejet, ker je 
potrebna 2/3 večina vseh članov občinskega sveta) 
7. Občinski svet Občine Bled v SVET ZAVODA ZA KULTURO BLED, imenuje: 

Janeza Petkoša, 23.1.1947, Bled, Rečiška c. 8a  
Radoslava Mužana, 18.7.1951, Ribno, Izletniška 42 
Mirana Kresala, 1.7.1972, Bled, Ribenska c. 15 
Janeza Fajfarja, 24.6.1955, Bled, Gregorčičeva 7a 
Srečka Verniga, 17.12.1948, Bled, Cesta v Megre 1 
(glasovanje: 14 opredeljenih – 14 glasov ZA, 0 PROTI – sklep je bil sprejet) 
8. Občinski svet Občine Bled v SVET OŠ PROF. DR. JOSIPA PLEMLJA BLED, 

imenuje: 

Anico Šimnic, 22.11.1951, Zasip, Ledina 5 
Alena Kafola, 22.11.1973, Bled, Rečiška c. 17 
Franca Sebanca, 31.7.1968, Bled, Veslaška promenada 5 
(glasovanje: 14 opredeljenih – 14 glasov ZA, 0 PROTI – sklep je bil sprejet) 
9. Občinski svet Občine Bled imenuje SVET GLASILA BLEJSKE NOVICE, v sestavi: 
Meta Kenda, 11.2.1948, Bled, Poljska pot 4 
Karmen Kovač, 2.4.1984, Koritno 5a 
Nataša Majcen, 27.12.1950, Bled, Prešernova c. 9 
Sergej Učakar, 6.7.1965, Bled, Koritenska c. 17 
Ljubo Vasilevski, 19.5.1961, Bled, Alpska c. 17 
Brigita Šolar, 8.19.1964, Bled, Cankarjeva 25a 
Janez Troha, 29.9.1956, Zasip, Muže 10 
Ljubislava Kapus, 18.3.1953, Bled, Prešernova 8 
Leonida Primožič, 25.1.1968, Bled, Triglavska c. 6a 
(glasovanje: 14 opredeljenih – 14 glasov ZA, 0 PROTI – sklep je bil sprejet) 
10. Občinski svet Občine Bled v SVET KNJIŽNICE ANTONA TOMAŽA LINHARTA 

RADOVLJICA, imenuje: 

Marijo Piber, 21.2.1947, Bled, Prešernova c. 50a 
(glasovanje: 16 opredeljenih – 16 glasov ZA, 0 PROTI – sklep je bil sprejet) 
11. Občinski svet Občine Bled v SVET VISOKE ŠOLE ZA HOTELIRSTVO IN TURIZEM 

BLED, imenuje: 

Domna Kozjeka, 18.7.1975, Zasip, Za Pižem 4 
Avgusta Velnarja, 17.8.1951, Bled, Alpska c. 7 
(glasovanje: 16 opredeljenih – 14 glasov ZA, 2 PROTI – sklep je bil sprejet) 
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12. Občinski svet Občine Bled v SVET TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA BLED, 
imenuje: 

Janeza Petkoša, 23.1.1947, Bled, Rečiška c. 8a  
(glasovanje: 16 opredeljenih – 13 glasov ZA, 3 PROTI – sklep je bil sprejet) 
13. Občinski svet Občine Bled v SVET ZAVODA TURIZEM BLED, imenuje: 

Mirana Kresala, 1.7.1972, Bled, Ribenska c. 15 
(glasovanje: 16 opredeljenih – 16 glasov ZA, 0 PROTI – sklep je bil sprejet) 
14. Občinski svet Občine Bled v SVET ZAVODA ZA GOZDOVE BLED, imenuje: 

Blaža Ažmana, 3.2.1978, Ribno, Savska c. 33 
(glasovanje: 16 opredeljenih – 15 glasov ZA, 1 PROTI – sklep je bil sprejet) 
15. Občinski svet Občine Bled v SVET VRTCA BLED, imenuje: 
Mileno Vrbnjak, 24.2.1952, Bled, Gregorčičeva 28 
Andreja Bolčino, 23.10.1978, Bled, Župančičeva c. 1 
Karmen Schindler Bernard, 26.1.1976, Koritno 48a 
(glasovanje: 16 opredeljenih – 16 glasov ZA, 0 PROTI – sklep je bil sprejet) 
16. Občinski svet Občine Bled v SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI, imenuje: 

Mihaelo Pesrl, 24.10.1952, Selo pri Bledu 55 
Tilna Kuharja, 21.11.1972, Bled, Valvasorjeva ul. 5 
(glasovanje: 16 opredeljenih – 16 glasov ZA, 0 PROTI – sklep je bil sprejet) 
17. Občinski svet Občine Bled v REGIONALNO RAZVOJNO AGENCIJO, imenuje: 

mag. Slavka Ažmana , 5.9.1973, Bled, Riklijeva c. 11 
(glasovanje: 16 opredeljenih – 15 glasov ZA, 1 PROTI – sklep je bil sprejet) 

 

 
Točka 4: Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike 
 
Uvodno obrazložitev je podal Janez Petkoš (DeSUS), predsednik Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (17 prisotnih – 17 opredeljenih) pa 
so soglasno (s 17 glasovi ZA) sprejeli 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled Okrožnemu sodišču v Kranju za sodnike porotnike 
predlaga naslednje kandidate: 
- Zvonka Špeca, roj. 31/1-1954, s stalnim prebivališčem na Bledu, Levstikova 10 
- Janeza Petkoša, roj. 23/1-1947, s stalnim prebivališčem na Bledu, Rečiška c. 8 
- mag. Aleksandro Žumer, roj. 31/10-1976, s stalnim preb. na Bledu, Za gradom 7a 
- Miha Žvana, roj. 6/5-1967, s stalnim prebivališčem v Zasipu, Polje 8 

 
 
Točka 5: Sklep o določitvi vrednosti točke za leto 2011 po Odloku o komunalnih 
   taksah v Občini Bled 

 
Uvodno obrazložitev je podala Breda Petelinc, vodja odd. za pravne in splošne zadeve. 
 
Po predhodni prijavi je v razpravi Srečko Vernig (LDS) želel pridobiti podatek, kolikšni bodo 
finančni učinki za leto 2011 na podlagi predlaganega sklepa. 
 
Druge razprave ni bilo, zato so prisotnih (17 prisotnih – 17 opredeljenih), na predlog župana, 
soglasno (s 17 glasovi ZA), sprejeli 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o določitvi vrednosti točke za leto 2011 po 
Odloku o komunalnih taksah v Občini Bled. 
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Točka 6: Uresničevanje Občinskega razvojnega programa Občine Bled 2009 – 
  2020 

 
Uvodno obrazložitev je podala Boža Kovač iz podjetja K&Z – Radovljica, dodatno pa je 
župan obrazložil poročilo o stanju na ključnih projektih občine Bled, ki so ga člani prejeli pred 
sejo. 

- Južna razbremenilna cesta (JRC) 

Ob pripravi projekta za gradbeno dovoljenje za JRC je bilo ugotovljeno, da sprejeti lokacijski 
načrt (LN) za JRC ne predvideva rešitev, kot jih predpisuje zakonodaja, sprejeta po letu 
2002, ko je bil sprejet lokacijski načrt. Zato Direkcija RS za ceste (DRSC) vztraja pri 
novelaciji prostorskega akta kot podlagi za že izdelan PGD, ki sicer sam po sebi ni sporen. 
To je delno tudi posledica dejstva, da pred sprejemom LN ni bil izdelan idejni projekt, pač pa 
je LN povzemal le rešitve iz idejne zasnove iz leta 1995. Glede na to smo nameravali 
korigirati določbe LN v postopku sprejema Občinskega prostorskega načrta (OPN). Vendar 
smo se zaradi dolgotrajnega postopka priprave OPN Občine Bled in dodatnih zahtev 
nosilcev urejanja prostora odločili, da bomo začeli postopek sprejema OPPN za JRC.  

V juniju 2010 je župan podpisal Sklep o pričetku priprave OPPN za južno JRC na Bledu (R1-
209/1089 Bled – Soteska). V sodelovanju z DRSC smo pripravili projektno nalogo za razpis 
za izvajalca. Izvedli smo postopek zbiranja ponudb, v katerem je najbolj ugodno ceno ponudil 
LUZ d. d. iz Ljubljane. V decembru 2010 je bil izdelan osnutek OPPN in nosilce urejanja 
prostora smo zaprosili za smernice. 
Konec septembra 2010 je DRSC na pobudo štirih prizadetih lastnikov sklicala sestanek v 
zvezi s projektnimi rešitvami vstopnega križišča na Ljubljanski cesti (v Betinu), kjer se 

JRC odcepi od sedanjega cestnega koridorja. Poleg pobudnikov smo bili vabljeni tudi 
predstavniki Občine Bled in Občine Bohinj. Sestanka so se udeležili Polona Škantar, Rajko 
Heberle in Franci Potočnik, podžupan Občine Bohinj in poslanec DZ Anton Urh, župan Janez 
Fajfar s sodelavci, projektant Janez Repež in predstavniki DRSC. Projektant Repež je 
predstavil projekt krožišča in odgovarjal na vprašanja prisotnih lastnikov, ki so predstavili 
svoje pomisleke oz. želje glede nove dostopne ceste in izvoza oz. uvoza nanjo, kolesarske 
steze, odmikov nove ceste od obstoječih objektov, opornih zidov in protihrupne zaščite. 
Dogovorjeno je bilo, da se nekateri detajli rešitev (odmik od stanovanjske hiše, oporni zid, 
zasaditev žive meje, sprememba servisne ceste) ponovno preverijo in če bo možno, 
upoštevajo želje prizadetih lastnikov. Projekt se generalno ne bi smel spreminjati, saj večjih 
sprememb krožišča prostorske danosti ne omogočajo, manjši premiki osi krožišča pa ne 
doprinesejo bistvenih izboljšav za prizadete prebivalce v krožišču.  
Vsi prisotni na sestanku so se strinjali, da je JRC nujno potrebna in da jo je treba zgraditi 

čim prej, saj se bodo izboljšale razmere tako za prebivalce Bleda in okolice, kakor tudi za 
prizadete lastnike. Vsi se bomo trudili, da bomo z dogovarjanjem in sodelovanjem pripomogli 
k skorajšnjemu začetku gradnje in tako tudi izkoristili EU sredstva. 

- Severna razbremenilna cesta (SRC) 

Občina Bled je spomladi 2010 pridobila idejno zasnovo SRC, pred zaključkom pa so tudi 

geološko-geotehnične raziskave, hidrološka študija, študija hrupa s protihrupno zaščito in 
arheološke raziskave.  
Na sestanku na DRSC, 30. 9.2010, smo izpostavili problem ureditve ceste od krožišča v 
Betinu proti centru Bleda. Tudi predstavniki DRSC so se strinjali, da je  celoten potek ceste 

proti centru Bleda oz. navezavo na severno razbremenilno cesto potrebno reševati celovito 
(uvozi-izvozi, pločniki, kolesarske steze). DRSC naj bi še v letu 2010 naročila idejno zasnovo 
ureditve ceste s pločnikom in kolesarsko stezo od krožišča v Betinu do predvidenega 
krožišča pri Petrolu. Vendar bomo zaradi pospešitve stanja pobudo in izvedbo prevzeli 
sami. Ko bo izdelana navedena idejna zasnova bomo naročili izdelavo idejnega projekta, ki 
bo osnova za začetek postopka OPPN za severno razbremenilno cesto.  
Še v januarju pričakujemo termin ponovnega sestanka z ministrom Vlačičem, direktorjem 
DRSC Fickom in njunimi sodelavci ter projektantom Repežom, da dogovorimo obseg in 
delitev izvedbe del v letu 2011. 
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- Občinski prostorski načrt (OPN)  

Pri pregledu namenske rabe prostora so se pojavila določena vprašanja, zato smo izvedli  
sestanke in usklajevanja z nosilci urejanja prostora (Zavod za varstvo kulturne dediščine 

- ZVKD, Zavod za varstvo narave - ZVN, Min. za kmet., gozd. in prehr. - MKGP in Agencija 
RS za okolje - ARSO). 
Ker smo naknadno v OPN uvrstili nekatere za občino pomembne projekte (širitev 
gramoznice v Ribnem zaradi deponiranja materiala pri gradnji obvoznic, umestitev bazena za 
zasneževanje na Straži in gradnjo dvigala na Blejski grad), smo morali ponoviti postopek 
pridobivanja smernic. Večino smernic smo dobili v predpisanem roku, vendar pa na 

smernice Ministrstva za kulturo (MK) in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(MKGP) še čakamo. Na obe ministrstvi smo večkrat urgirali, vendar kljub obljubam smernic 
še vedno ni. Izdelane so bile strokovne podlage za kmetijstvo, ki smo jih poslali na MKGP 

in zaprosili za usklajevalni sestanek, a na določitev termina sestanka še čakamo.  
Po pridobitvi vseh smernic in njihovi analizi bomo pripravili dopolnjeni osnutek, ki ga bomo 
javno razgrnili. 

- Veslaški center Bled (VCB) 

Investicija je bila v celoti izvedena, čakamo samo del manjkajoče opreme z daljšim 

dobavnim rokom. Pripravlja se primopredaja izvedenih del, kvalitativni pregled in končno 
poročilo o izvedbi investicije. Zaradi delno manjšega obsega izvedenih del (tribune) in zaradi 
nižjih cen na trgu so bila med investicijo izvedena tudi prej nepredvidena dela (ureditev ceste 
z vso infrastrukturo med obema Zakama).  
Trenutno je v pripravi pogodba o začasnem upravljanju za leto 2011 tistega dela VCB, 
kjer smo vsak 1/3 solastniki Občina Bled, Veslaški klub Bled in Veslaška zveza Slovenija. S 
tem bo prenovljen VCB lahko začel normalno delovati, zlasti bodo lahko v polnem teku stekle 
priprave na organizacijo SP v veslanju (20. avgust). Upravljanje na javnih površinah bo do 
nadaljnjega v imenu Občine Bled izvajala Infrastruktura Bled, prav tako s tribunami in 
sodniškim stolpom. 
Medtem bomo na podlagi izdelanih cenitev in s tem povečane vrednosti posameznih 
nepremičnin pripravili predlog novih lastniških razmerij in model dolgoročnega 
upravljanja do 31. 12. 2023 kot smo se zavezali v kandidaturi na sredstva EU. Med drugim 

smo se zavezali zaposliti »gospodarja VCB«, ki bo med drugim spremljal tudi druge učinke 
projekta (večnamenskost prostora, število obiskovalcev, prireditev itd.) in skrbel za poročanje 
o tem ustreznim nadzornim ustanovam. 

- Cesta Bled – Podhom 

V skladu z Rebalansom proračuna za leto 2010 se je postopek za I. fazo pričel s sklepom 
župana z dne 21. 7. 2010  in  nadaljeval  z javnim razpisom -  odpiranje ponudb 12. 8. 2010, 
sklep o izbiri 1. 9. 2010, podpis pogodbe z najugodnejšim izvajalcem to je CP Kranj 23. 9. 
2010. 
Pripravljalna dela so se pričela 7. 1. 2010. Sočasno je bil na tem delu trase izveden mejno 
ugotovitveni postopek, na tej osnovi smo skupaj z nadzorom, ki ga izvaja Gradbeni inženiring 
David Rozman in izvajalcem del, pripravili popravljen profil vozišča in manjše korekture trase  
– širina asfalta tako znaša 5,20 m, od tega je 1,20 m rezervirano za pešce. Glede na 
spremembe projekta je bila pridobljena ponudba za dodatna in več dela, na tej osnovi pa 20. 
10. 2010 s CP Kranj podpisan aneks št. 1. 
Dela na trasi so se izvajala pospešeno tako, da je bil kljub neugodnim vremenskim 
razmeram asfalt položen v začetku novembra, vsa ostala dela (bankine, ureditev brežin, 
odvod izvirskih voda ipd.) pa skoraj v celoti do obilnega sneženja ob koncu meseca. 
Glede na vrednost del v I. fazi in razpoložljiva proračunska sredstva, so sočasno tekli 
postopki za II. in III. fazo – sklep župana 26. 8. 2010, odpiranje ponudb 14. 9. 2010, obvestilo 
o oddaji 7. 10. in pogodba z najugodnejšim izvajalcem SCT Asfalti iz Ljubljane 15. 10. 2010. 
Zaradi neugodnih vremenskih razmer v začetku novembra je izvajalec izvedel le zakoličbe in 
manjša pripravljalna dela.  
Zaradi pobud občanov glede umirjanja prometa na tem območju, je bil projektantu naročena 
sprememba projekta, po kateri bi se na območju naselja izdelal pločnik za pešce in uredila 
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prometna signalizacija na celotni trasi. Z nadaljevanjem del na II. fazi bi ob ugodnih 
vremenskih razmerah nadaljevali marca. 
 
Vrednost del v letu 2010 je znašala: 
- I.  faza v skupni dolžini 550m  131.324,56 EUR ( DDV v ceni) 
- II. faza (pripravljalna dela)   12.708,52 EUR ( DDV v ceni) 
- nadzor         2.937,43 EUR ( DDV v ceni) 

SKUPAJ:     146.970,51 EUR ( DDV v ceni) 
Pri tem je v skladu s pogodbo investicijo v višini 120.021,80 EUR financirala Služba vlade RS 
za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki bo s podobnim zneskom sodelovala tudi v letu 
2011 in nato tudi v 2012, ko bo investicija v celoti zaključena. 

- Ostale investicije v teku 

Kanalizacija Bohinjska Bela je zaključena in se pripravlja poročilo. Projekt se bo v letu 

2011 smiselno nadgradil z ureditvijo vaškega jedra, za kar bomo v naslednjih tednih 
kandidirali na ukrepe za razvoj podeželja, ki jih razpisuje MKGP. 
Izvedena je bila 1. faza prenove ceste v Vintgar, spomladi sledi nadaljevanje del. V pripravi 
pa je še dopolnitev projekta s pločnikom v spodnjem delu ceste. 
Pričeli smo z urejanjem infrastrukture v vaškem jedru Grad. Dela se bodo nadaljevala 

spomladi. Za cilj smo si postavili zaključek del pred poletno sezono, pri čemer upamo, da ne 
bomo trčili ob arheološke najdbe. V tem primeru bo potrebno terminski načrt seveda 
prilagoditi. 
Na območju Spodnjih Selišč (Vezenine) in LIP-a smo ponovno pričeli z aktivnimi razgovori 
z lastniki oz. investitorji, o čemer bomo več poročali ob nadaljnjem razpletu dogodkov. 
Sočasno s plinifikacijo in izgradnjo kanalizacijskega omrežja potekajo obnovitvena dela na 
vodovodnem omrežju, rekonstrukcije cestišč in urejanje javne razsvetljave 
 
 
K razpravi so se prijavili: 
Ludvik Kerčmar (SD), Jana Špec (SD), Janez Brence (SDS), mag. Slavko Ažman (LLP), 
Srečko Vernig (LDS), Anton Omerzel (SNS), Anton Mežan (LTM in SMS-zeleni).  
Podani so bili predlogi, mnenja in pripombe: 
Ludvik Kerčmar (SD)  
- v tem mandatu je pričakovati bolj učinkoviti upravljanje s sredstvi in v tem mandatu dati 

prednost vsem tistim projektom, s katerimi lahko vplivamo na bolj urejen Bled kot 
vrhunsko turistično destinacijo: obe razbremenilni cesti, problem stacionarnega prometa, 
ohranjanje jezera in ureditev lokalnih cest in ulic; 

Jana Špec (SD)  
- ali so v proračunu za letošnje leto jasno opredeljenih kratkoročni cilji in kaj je dejansko 

narejenega za planiranje zmanjšanja tekoče porabe; 
- ali so že določeni projekti (dva ali trije) za pridobitev evropskih sredstev; 
Janez Brence  
- začetek gradnje J obvoznice v letu 2013 ni realno prikazan, čeprav je ključ razvojnega 

programa prav JRC. Če gradbeno dovoljenje ne bo pravnomočno do konca leta 2012, ne 
bo pridobljenih dodatnih sredstev in projekt ne bo izvedljiv; 

- izjemnega pomena je spremljanje izvajanja razvojnega programa in v ta namen je bila 
ustanovljena Komisija za strateška vprašanja, ki naj bi pripravljala poročila (skupaj z 
županom) občinskemu svetu. V gradivu je omenjen tudi projektni svet, za katerega pa 
nima informacije, da bi bil imenovan.  

- V prejšnjem mandatu je bila imenovana Komisija za spremljanje plinifikacije, vendar se ni 
niti enkrat sestala – želel je pojasnilo tudi o tem. 

- za realizacijo razvojnega programa je ključnega pomena tudi občinski prostorski načrta, 
ki pa ga občina še nima; 

mag. Slavko Ažman (LLP)  
- razvojni načrt je dobro pripravljen in vključuje ključne projekte, čeprav bi mogoče 

nekatere morali dopolniti;  
- kakšno je stanje na področju pridobivanja sredstev v okviru programa Gorki in ali so 

projekti pripravljeni v tej meri, da bi ta sredstva lahko pridobili; 
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- glede na to, da bi lahko nastal problem glede koncesijske pogodbe (nekaj podobnega je 
bilo že narejenega, ko je bil izločen del območja) bi mogoče lahko pri pregledu tega 
področja ugotovili, ali obstaja tudi pri tem možnost za kaj podobnega; 

Srečko Vernig (LDS)  
- zaradi prilagoditev bi bilo treba povečati sodelovanje in vpreljati delovne sestanke, ki bi 

pomagali določene stvari zbistriti; in pri tem upoštevati potrebe različnih skupin občanov, 
podjetij in jih enakopravno in strpno obravnavati, saj bi na ta način prihajalo do manj 
zapletov  

- v kakšni fazi so pobude občanov, ki so bile vezane na adaptacije objektov, gradnje in 
podorno, saj v razvojnem  programu niso izrecno opredeljene: Te pobude lahko vplivajo 
na sprememb demografske slike Bleda;  

- v finančnih okvirih ni postavke učinkoviti upravljanje in vodenje – upoštevati bi morali tudi 
nedotakljivost privatne lastnine in kjer so pojavijo problemi, je treba takoj najti konsenz; 

Anton Omerzel (SNS)  
- razvojni program ne zajema kadrov, ne upošteva krize in glede na to, da se bliža konec 

obdobja pridobivanja evropskih sredstev in da je država že prezadolžena, je treba 
razmišljati od kot bo mogoče pridobiti sredstva za različne projekte; 

- realnost je drugačna od navedenega v programu, treba pa se je zavedati tudi, da bled ni 
zanimiv za tuje investitorje; 

Anton Mežan (LTM in SMS-zeleni)  
- proračun za leto 2011 bo mogoče za nekatere boleč in v bodoče bo treba doseči, da 

vsak, ki bo pridobil določena sredstva iz proračuna, za to tudi nekaj naredi; 
- osredotočiti se je treba na projekte, ki jih je mogoče sofinancirati iz različnih skladov, …; 
- nekatere projekte pa bo treba realizirati brez sofinanciranje (ureditev Vrtca, Bled, ureditev 

parkirišče pri OŠ Bled) 
- v preteklosti se je premalo spremljalo delo določenih izvajalcev (omenil je projekt ureditve 

vaškega jedra Grad); 
 
Župan je zaključil z razpravo. 
 
 
Točka 7: Razno 

Pri tej točki sta Ludvik Kerčmar (SD) in Jana Špec (SD) oddala pobudo, kot sledi: 
"Zadeva: Vrednotenje nepremičnin v Občini Bled 

Spoštovani g. župan,  
Geodetska uprava RS je na podlagi 10. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin 
ZMVN (Ur. list RS, št. 50/06, 45/08) v letu 2010 izdala vsem lastnikom obvestilo o 
poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin. Ta vrednost bo osnova za plačilo nadomestila o 
stavbnem zemljišču. glede na to poskusno vrednotenje bodo občani na svojo vrednostno 
lastnino plačevali veliko več kot sedaj. 
Tako vas gospod župan sprašujeva, kaj ste v tej zadevi storili? 
Glede na to, da je možen rok pritožbe do 25. januarja 2011 predlagava, da občinski svet na 
današnji seji sprejme ugovorni sklep, da so nepremičnine v Občini Bled nerazumno 
previsoko ovrednotene in zahtevamo od Geodetske uprave RS ponovno realno vrednotenje 
nepremičnin. 
Na podlagi najine pobude naj strokovne službe Občine Bled pripravijo ustrezen ugovor in ga 
posredujejo GURS. 
Občane pa pozivamo, da naj tudi sami dajo svoj ugovor na vrednotenje nepremičnin. 
 
Bled, 10.1.2011     Svetnica Jana Špec (SD) l.r. 
       Svetnik Ludvik Kerčmar (SD) l.r." 
 
Župan je pojasnil, da bodo vse občani v sredo, 12.1.2011, na dom prejeli dopis z 
obrazložitvijo in pozivom za oddajo individualnih pritožb. 
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Župan se je vsem zahvalil za udeležbo in ob 19,25 uri zaključil s prvo izredno sejo 
Občinskega sveta Občine Bled. 
 
 
 
Zapisala: 
Polona Tomažič, tajnica Občinskega sveta 
 
       Župan Občine Bled 
       Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 
                   prof. geografije  
 


