
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Potrditev zapisnika 13. redne seje z dne 

15. 6. 2017.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: župan Janez Fajfar 
 
PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Bled potrdi  Zapisnik 13. redne seje Občinskega 

sveta Občine Bled z dne 15. 6. 2017. 



Številka:  034-2/2017-18 
Datum:  15. junij 2017 
 
ZAPISNIK 
13. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, ki je bila v četrtek, 15. junij  2017, ob 17. uri v 
prostorih Triglavska roža na Bledu. 
 
Prisotni člani: Franc Sebanc, Anton Mežan, Karmen Kovač, Mihaela Pesrl, Jakob Basanesse, 
Aneta Varl, Anton Omerzel, Dušan Žnidaršič (od 17.20 ure dalje), Zorica Završnik Črnologar, 
Srečko Vernig, Simon Sirc, Časlav Ignjatović, Janez Brence, Tamara Bertoncelj, Janez Petkoš, 
Opravičeno odsotna: Brigita Šolar 
Občinska uprava: Matjaž Berčon, Aleksandra Žumer  
Ostali prisotni: Romana Purkart (Radio Triglav) 

 
Vabilo za sejo so svetniki prejeli v četrtek 8. junija 2017 po elektronski pošti s povezavo do 

gradiva na spletnih straneh Občine Bled, zapisnike delovnih teles pa 15.6.2017 po elektronski 

pošti.  

Skladno 4. odstavkom 29. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Bled in zaradi razlogov 

nastalih po sklicu seje je župan predlagal  razširitev 11. točke seje občinskega sveta in sicer s 

podtočko 11 d: »Imenovanje dveh članov Upravnega odbora Visoke šole za hotelirstvo in 

turizem Bled».  

 

Ker po poslovniku o tem ni razprave, je  župan dal na glasovanje sklep:  

 

Sklep št. 1: 
Občinski svet Občine Bled se strinja, da se dopolni 11. točka dnevnega reda s podtočko 
11d: »Imenovanje dveh članov Upravnega odbora Visoke šole za hotelirstvo in turizem 
Bled«.  
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
Župan je  predsednika Statutarno-pravne komisije Simona Sirca vprašal, ali obstaja kakšen 

formalno-praven zadržek za obravnavo točk predlaganega dnevnega reda? 

Predsednik Statutarno-pravne komisije je dodal, da ne obstajajo formalno pravni zadržki  za 

obravnavo točk predlaganega dnevnega reda.  

 
Točka 1: Sprejem dnevnega reda  

1. Sprejem dnevnega reda 13. redne seje 
2. Potrditev zapisnika 12. redne seje z dne 16. 3.2017 
3. Pobude in vprašanja 
4. Informacija o podpisu sporazumov o sofinanciranju: Severna razbremenilna cesta, 

ureditve priključkov za naselje Koritno in obrtno cono »Lisice« 
5. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev Statuta Občine Bled 
6. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta Občine 

Bled 
7. Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 

Občine Bled za leto 2017 – rebalans 1 
8. Seznanitev s Poslovno-računovodskim poročilom Turizma Bled za leto 2016, 

sprejem soglasja k spremenjenemu Finančnemu načrtu Turizma Bled za leto 2017 
in seznanitev z uporabo znamke Bled - ImagoParadisi 



9. Sprejem (dopolnjenega) osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
območje RE – 6 (Lip Bled) 

10. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega 
prometa v Občini Bled – 3 

11. Kadrovske zadeve 
a. Imenovanje predsednika in člana Nadzornega odbora 
b. Imenovanje člana Statutarnopravne komisije 
c. Imenovanje člana sveta zavoda Gorenjske lekarne  
d. Imenovanje dveh članov Upravnega odbora Visoke šole za hotelirstvo in 

turizem Bled 
12. Razno 

 
Sklep št. 2: 
O Občinski svet Občine Bled sprejme dnevni red 13. redne seje 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
Točka 2:  Potrditev Zapisnika 12. redne seje občinskega sveta z dne 16.3.2016 
 
Sklep št. 3:  
Občinski svet Občine Bled potrdi Zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Bled z 
dne 16. 3. 2016 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklep JE bil sprejet.  
 
Točka 3:  Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
Župan je prisotne seznanil, da  pretekle pobude, vprašanja in   odgovore nanje   vsebuje zapisnik 
prejšnje seje in predlagal, da podajo  nove pobude ali vprašanja. 
 
Nove pobude in vprašanja: 
Anton Omerzel: 
»Povem, da sem že na nekaterih odborih obrazložil problem,ki se je pojavil v KS Zasip, Dne 
5.6.2017 je bila v prostorih krajanov v Zasipu izredna seja, ki se tiče delovanja Jurčka na Homu. 
Prisotnih je bilo vsaj dvanajst predstavnikov vseh teles, ki delujejo v KS, od športnega društva, 
gasilcev, AS, KD in ostalih in vsi so soglasno sprejeli odločitev, da je potrebno nemudoma 
obvestiti vse svetnike in župana o problemu, ki se dogaja na Homu. Župan je bil obveščen z 
dopisom, krajani pa so svojo jezo strnili v dopisu, predvsem odpiralni časi, ki  niso konsistentni, 
okolica objekta je malomarno urejena, domačini niso zadovoljni s kvaliteto storitev, pri 
organizaciji vaških prireditev pa prihaja do sporov med društvi in najemnico. Dodajam, da kar je 
na Homu najemnica, domačini ne hodijo več na Hom, da so v lanskem letu imeli gasilci ob 
prevzemu avtomobila veselico, najemnica ni hotela zapreti lokala in se je sprla z gasilci, da na 
Homu deluje tudi športno društvo, ki ravno tako ne more vzpostaviti nobenega kontakta 
navezati z najemnico, saj je nemogoča. Dodajam še, da je Zasip zelo turistična destinacija, da je 
vas lepo urejena, je veliko nastanitev za turiste, je zelo dobra gostilna in da rak rano predstavlja 
Hom z novo najemnico, saj je nesprejemljivo, da je brez ustrezne ponudbe in predlagam, da se po 
hitrem postopku najemnika zamenja. Dodajam še, da imajo vaščani pripravljenega že enega 
domačina, v katerega zaupajo in predlagam, da se zelo hitro zadevo spelje in naredi red.« 
 
 
 
 



Dušan Žnidaršič:  
»Z moje strani je prišla pobuda za ureditev kanalizacije v Ribnem dokler je zato še odgovoren 

koncesionar, ker bodo kasneje vsi stroški na plečih občine. Prav tako pa da se uredi uporabno 

dovoljenje za kanalizacijo.« 

Aneta Varl: 
1.  Dajem predlog za v proračun za leto 2018, da se vmesti cesto Zg. vas- Podklanec 

(Bohinjska Bela) in javna razsvetljava Podklanec (Boh. Bela). 
2. Dajem predlog za pomoč krajanom Bohinjske Bele pri pridobitvi in povrnitvi prvotnega 

delovnega časa trgovine Merkator na Bohinjski Beli ( s 19.6. bo namreč trgovina odprta 
samo do 15.00 ure, nobeden ni bil obveščen o tem, to si ne smejo privoščiti v času 
sezone, ker je na Boh. Beli ogromno turistov). 

3. Dajem predlog in pobudo k reševanju perečega problema na Mlinem. Namreč vozniki 
avtobusa se dalj časa zadržujejo na obeh avtobusnih postajah in zato je promet ves čas 
oviran. Redni avtobusi ne morejo nemotoma ustavljati in pobirati ter odlagati potnikov. 
Predlagam predhodne pogovore s turističnimi agencijami, vodiči(pri sami ponudbi o 
Bledu) o cestnem režimu za voznike avtobusa na Mlinem in pa mogoče trenutno 
večkratni obiski redarjev. 
 

Jana Špec: 
»Rada bi samo preko seje občinskega sveta apelirala na Infrastrukturo Bled, da v času 
povečanega turističnega prometa posveti več pozornosti urejanju in čiščenju kraja, zlasti pri 
odvažanju smeti, čiščenju košev, saj se močno zavedam, da je močno povečan promet in s tem 
tudi količina smeti, vendar mislim, da ob trudu, ki se vlaga v obnovo in izgradnjo nove 
infrastrukture na Bledu in zlasti tudi v centru Bleda in okoli jezera, da je potrebno osnovno 
poskrbet, da to kar imamo, da je čisto in urejeno, tudi urejanje parkov, parkovnih površin, da se 
urejajo. Zbodlo me je v oči, ko sem šla po Cesti svobode od Festivalne dvorane proti društvu, saj 
živa meja ni ponovno porezana, pod živo so smeti, je še listje od jeseni in mislim, da si to Bled ne 
sme privoščit in apeliram na Infrastrukturo, da temu posveča več pozornosti, saj je nesporno, da 
je v tej sezoni količina močno povečana in ni izgovorov, da ne bi mogli vzdrževati reda in čistoče.  
 
Drugo pa je še vedno povezano z Infrastrukturo Bled, saj so me sobodajalci opozorili, da so od 
Infrastrukture prejeli dopis, da jim bo dodatno zaračunan strošek odvoza smeti v strošku enega 
zabojnika 120 l, kar podpiram in se mi zdi tudi pravilno, saj se je potrebno zavedati, da gostje 
sobodajalcev povzročajo smeti in da je zato potrebno plačati določeno ceno, vendar pa je 
razburjenje v tem smislu, ker jim Infrastruktura želi zaračunati ta znesek za vsak mesec, saj to ni 
sprejemljivo in ne more biti sprejemljivo, kajti sobodajalci, fizične osebe po zakonu lahko 
oddajajo samo pet mesecev na leto in če lahko oddajajo samo pet mesecev na leto, je popolnoma 
logično, da se lahko zaračunava ta dodatna cena za odvoz smeti za pet mesecev in res apeliram 
na Infrastrukturo Bled, saj sem z njimi že govorila, naj temu posvetijo pozornost in naj ravnajo 
pametno, saj nam je pred leti Odlok ali predpis že padel, da je Infrastruktura sobodajalcem 
morala vračati denar, ker so zaračunavali nekaj, za kar  ni bilo dokaza. Če že ne morajo 
zaračunati odvažanja smeti na število nočitev, kar je evidentno, koliko smeti en gost povprečno 
naredi, če je obračunan pavšal, mora bili pavšal obračunan za pet mesecev, za toliko, za kar 
imajo sobodajalci dovoljenje, saj obstaja bojazen, da nam bo to spet padlo in bomo vračali 
denar.« 
Simon Sirc: 
 1) Vprašanje: Veliko staršev sprašuje kaj se dogaja z vrtcem? Ali je šepal nadzor nad 

določenimi izvajalci ali je bil slabo narejen tehnični prevzem – zanima me kdo nosi odgovornost 

za slabo izvedbo del?  Govorimo o kar nekaj resnih napakah, ki ogrožajo zdravje oz. življenja 

otrok: 



-voda + elektrika  zamakanje strehe  voda se je nabirala v pokrovu luči (sanacija: pokrov je 
bil ostranjen) 
-požarni alarmi + nedelovanje tipke oz. zatikanje vrat (alarm se velikokrat sproži, evakuacija se 
sploh ne izvaja več) 
-dalj časa je bil prisoten močan smrad po hodnikih (neustrezne barve, lepila – poleti se zrači, 
pozimi pa ???), 
-betonska tla v »luknji«, kjer se otroci pogosto igrajo so izredno gladka in drsijo ko je mokro, ko 
je sončno zelo bleščijo 
-izvedena je bila energetska sanacija ampak poraba elektrike je ogromna (vrtec je pol manjši od 
šole pa ima le 25% manjšo porabo elektrike) 
-itn. 
 
Imamo nov vrtec za katerega smo plačali 2mio €.  Iz rebalansa načrta razvojnih programov je 
razvidno da so stalno potrebna vlaganja iz naslova vzdrževanja in obnove - do leta 2020 
načrtovanih za okoli 100.000€.  Torej ne samo, da denar mečemo skozi okno ampak so ogrožena 
tudi življenja otrok – Starši zahtevamo odgovore, konkretne odgovore in takojšnje ukrepe. 
Predlagamo celo, da se naredi presoja varnostne ustreznosti objekta! 

2)Opozarjamo, da parkiranje plovil na otoku ni urejeno (problematika je enaka kot lansko leto) 

–> zaradi majhnega števila privezov in velikega števila plovil večkrat pride do sporov med 

koristniki privezov. Obljubljeni so bili dodatni 'plavajoči' pomoli, oznake, omenjal se je 

varnostnik itn. Za začetek bi se za čas sezone lahko namestili plavajoči leseni pomoli s privezi. 

Kakorkoli vsak korak k reševanju problema bo dobrodošel. Prepoznavni znak Bleda ne sme biti 

mesto prepirov, navsezadnje pa je to tudi območje sakralnih objektov.  

3)Opozarjamo, da je pločnik od hotela Krim do restavracije Panorama v slabem stanju – luknje, 

manjkajoči deli, počene plošče, 'dvignjene' plošče, manjkajoča drevesa itd. Za marsikoga je to 

prvi stik z Bledom. Vtisi so negativni, poleg tega pa obstaja nevarnost poškodb (bilo je že več 

padcev).  

4)Pobuda: med Kovinsko in policijsko postajo naj se nazaj uvede prehod za pešce (slika spodaj) 

in ukine enega od novih prehodov pri Kovinski (brez potrebe sta dva). Razlog: ogromno ljudi 

(otroci, odrasli, starejši) prečka to cesto na mestu starega prehoda. Pot (in cesta) pa je kar precej 

'frekventna'. 

 Časlav Ignjatović:  

Parkirna mesta 
Opomba:   pobuda je bila dana na zacetku mandata 
- potrebno je imeti strategijo parkirnih mest na Bledu 
Predlagamo, da je vsakomur, ki zivi in pride na Bled razumljivo, kje so parkirna mesta za 
- 24urno parkiranje  
- 6 urno 
- 2 urno 
ter tista parkirišča, ki so za hitre opravke (15min) 
-Bolj je oddaljeno parkirišče od jezera (24urna) cenejše je. 
-Bližje jezeru, dražje je, in krajša možnost parkiranja 
Parkirna mesta za hitre opravke so namenjena domačinom, ki opravljajo različne storitve v 
centru. 
Tamara Bertoncelj: 
Obnovljen pločnik na Mlinem je po mnenju občanov  zelo neprimeren . Zakaj? Ker je hoja po 
njem praktično nemogoča, kaj šele, da moraš po tem pločniku voziti voziček ali kaj podobnega. 



Podlaga, s tem mislim, kamenje bi bilo potrebno odstraniti in namestiti kaj drugega ali vsaj 
drugačne vrste kamen, da bi se po njem dalo normalno premikati.. 
Predlagam, da se zadeva urgentno uredi. 
VPRAŠANJE: 
Širijo se govorice, da Infrastrukturo Bled preiskuje Protikorupcijska komisija v zvezi z javnimi 
naročili. Ali to drži? 
V kolikor so napake v poslovodenju, me zanima kako da tega ni ugotovil Nadzorni svet? 
Ali lahko dobimo zapisnike nadzornega sveta v vpogled in ravno tako Revizijsko poročilo, ki ga je 
opravila PIT REVIZIJA d.o.o.? 
 
Ali je res, da se podira zbirni center na Rečiški cesti 2, kdo bo to plačal? Mi občani, Občina ali 
Infrastruktura? 
 Franc Sebanc : 
Name se obrača tako KS Rečica kot tudi posamezni krajani Rečice . 
V letu 2016 je bila zaradi rekonstrukcije zaprta Rečiška cesta in je bil promet zaradi tega v večini 
preusmerjen na Kolodvorsko cesto. Zaradi tega je bil v letu 2016 na pobudo krajanov postavljen 
prometni z znak z omejitvijo hitrosti 30 km/h . Dogovorjeno je bilo , da bo ta sprememba veljala 
toliko časa dokler Rečiška cesta ne  bo odprta za promet.  
Rečiška cesta je za promet odprta  že kar nekaj časa vendar pa je na Kolodvorski cesti omejitev 
hitrosti še vedno 30 km/h. 
KS Rečica in pa tudi krajani predlagamo za spremembo omejitve hitrosti iz 30 km/h na 40 
km/h.  
Razlog : Omejena cesta gre sicer skozi naselje ampak je obenem takorekoč neke vrste regionalna 
cesta kot so ostale po Bledu in je po taki kategoriji ceste verjemite zelo težko peljati 30 km/h.  
Zato podajam pobudo skupaj z krajani Rečice kot tudi KS Rečica za spremembo omejitve hitrosti 
iz 30 km/h na 40 km/h. 
Anton Omerzel je predlagal,  da se Kadrovske zadeve, ki se sedaj ne predvajajo v živo, 
predvajajo v živo.   
Janez Fajfar je odgovoril, da bo dal pred to točko na glasovanje, ali se svetniki s tem strinjajo.  
 

 
Točka 4: Informacija o podpisu sporazumov o sofinanciranju: Severna 
razbremenilna cesta, ureditve priključkov za naselje Koritno in obrtno cono 
Lisice 
 
Uvodno obrazložitev je podal pomočnik župana za infrastrukturni in strateški razvoj 
Matjaž Berčon 
Janez Fajfar je dodal, da je severna razbremenilna cesta tudi cesta za Gorje in za Pokljuko, južna 

razbremenilna pa za Bohinj  in je prav, da se do tega pride in je občina sama naredila ogromno in  

to v času mandata direktorja Matjaža Berčona. Dodal je še, da je zelo dobro, da se je občina 

uspela v Betinskem klancu združit z Lisicami in Koritnim v eno, saj je tam obsedeno stanje in je 

država končno spoznala, da se bo tudi uredilo.  

Mihelo Pesrl je zanimalo, zakaj je občina odkupila tudi parcele, po katerih ne poteka južna 

razbremenilna cesta, ampak so to parcele ob cesti in povedala, da jo ljudje, ki so že večkrat dobili 

ponudbe, sprašujejo, kaj bo, če teh parcel ne prodajo oziroma zakaj bi jih morali prodati.  

Matjaž Berčon je odgovoril, da se verjetno misli na parcele ob Cankarjevi cesti, saj jih občina 

odkupuje tam – pas med moreno in cesto in ob vhodu v tunel, kjer se kupujejo kmetijska 

zemljišča, saj so ljudje del teh parcel že prodali za južno razbremenilno, potem pa jim je občina 

ponudila, da odkupi še ostanke zemljišč, saj če bo dosežen konsenz, bo občina tam uredila 

vrtove, ni pa nujno, da ta zemljišče prodajo in tudi ne bo prišlo do razlastitve teh zemljišč. 



Srečko Verning je povedal, da je prepričan, da občinski svet podpira oba projekta, ki sta za Bled 

vitalnega prometa in pohvalil vse, ki so sodelovali v tem projektu, saj je samo s sodelovanjem 

prišlo do tega rezultata. Pohvalil je tudi delo direktorja občinske uprave in tudi vso njegov 

prizadevnost pri teh dveh projektih.  

Anton Omerzel je enako, kot njegov predhodnik, pohvalil delo občinske uprave in predvsem vsa 

prizadevanja direktorja. 

Sklep št. 4: 

Občinski svet Občine Bled se seznani z informacijo o podpisu sporazumov o  
sofinanciranju: Severna razbremenilna cesta, ureditve priključkov za naselje Koritno in  
obrtno cono Lisice. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklep JE bil sprejet.  
 
 
Točka 5:     Sprejem predloga sprememb in dopolnitev Statuta Občine Bled 

Uvodno obrazložitev je podla  vršilka dolžnosti direktorja občinske uprave mag. Aleksandra 
Žumer 
 
Ugotovljeno je bilo, da se z vsebino strinja  tudi Statutarno pravna komisija.   
 
Župan je ugotovil, da ni bilo vloženega nobenega amandmaja in zato skladno s Poslovnikom ni 
bilo razprave in dal na glasovanje.  
 
Sklep št. 5: 
Občinski svet Občine Bled sprejme predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Bled. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 6:     Sprejem predloga sprememb in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta 

Občine Bled 

Uvodno obrazložitev je podla  vršilka dolžnosti direktorja občinske uprave mag. Aleksandra 

Žumer 

Ugotovljeno je bilo, da se z vsebino strinja  tudi Statutarno pravna komisija.   
 
Župan je ugotovil, da ni bilo vloženega nobenega amandmaja in zato skladno s Poslovnikom ni 
bilo razprave in dal na glasovanje.  
 
Sklepi št. 6: 
Občinski svet Občine Bled sprejme predloga sprememb in dopolnitev Poslovnika  
občinskega sveta Občine Bled. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 



Točka 7:     Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 

Občine Bled za leto 2017 – rebalans 1 

Uvodno obrazložitev je podal pomočnik župana za infrastrukturni in strateški razvoj 
Matjaž Berčon 
 

Ugotovljeno je bilo, da se z vsebino strinjajo   tudi  odbori, ki so točko obravnavali.  
 Vernig Srečko je glede razvojnih načrtov povedal, da so postavljeni zelo visoki cilji, povečuje se 
obseg investicijskega razvoja tudi v letu 2018, 2019 in še tudi v letu 2020 in doda, da vse kar je  
napisano, je na Bledu potrebno in kraju prinaša nov dodaten razvojni potencial, previden pa je  
bil predvsem z vidika financiranja. 
Matjaž Berčon je obrazložil, da načrt razvojnih programov ni prečiščen  in bo predvidoma v  
mesecu septembru, ko bo predlog proračuna za leto 2018 bolj jasen.  
 
Sklepi št. 7: 

1. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017 – rebalans 1. 

2. Občinski svet Občine Bled sprejme Letni izvedbeni načrt financiranja področja 
kulture v Občini Bled v letu 2017-rebalans 1 

3. Občinski svet Občine Bled sprejme Letni program športa v Občini Bled za leto 
2017-rebalans 1. 

4. Občinski svet Občine Bled sprejme Stanovanjski program Občine Bled za leto 
2017- rebalans 1. 

5. Občinski svet Občine Bled sprejme sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja 
z nepremičnim premoženjem za leto 2017 za nepremičnine. 

6.  Občinski svet Občine Bled v skladu s sprejemom dopolnitve letnega načrta 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2017 sprejme sklep o izvzemu 
iz javnega dobra za zemljišči s parc. št. 385/19, 385/21 k. o. Rečica (predlog za 
izbris zaznambe javno dobro) in bosta v nadaljevanju predmet zamenjave za parc. 
št. 403/8 k. o. Rečica skladno s predhodnim predlaganim sklepom.  

 
PRISOTNI ZA PROTI 
15 15 0 
Sklepi SO bili sprejeti. 
 
Točka 8:     Seznanitev s Poslovno-računovodskim poročilom Turizma Bled za leto 2016, 

sprejem soglasja k spremenjenemu Finančnemu načrtu Turizma Bled za leto 2017 in 

seznanitev z uporabo znamke Bled - ImagoParadisi  

Uvodno obrazložitev je podal vršilec dolžnosti direktorja Turizma Bled, Matjaž Berčon. 
Matjaž Berčon je na koncu poročila besedo  predal dr. Andreju Pompetu, ki je avtor blagovne 

znamke  Bled –ImagoParadisi, da je prisotne seznanil z uporabo navedene znamke.   

 Ugotovljeno je bilo, da se z vsebino strinja   Odbor za gospodarstvo in turizem. 
 
Anton Omerzel je pohvalil delo vršilca dolžnosti direktorja Turizma Bled.  
Simon Sirc je povedal, da pogreša predvsem več zdraviliškega oziroma wellness turizma, saj je 
Bled nekoč že imel status zdraviliškega kraja in dodal, da bi lahko z dodatno infrastrukturo 
marsikaj pridobili, predvsem goste v »mrtvi sezoni«. 
Anton Mežan je podal pobudo oziroma razmislek v bodoče, kaj bi pomenilo dodatno nogometno 
igrišče, ki bi služilo lahko v večji meri pripravam večjih klubov in reprezentanc, saj bi bila to 
lahko pozitivno za sam kraj. 



Matjaž Berčon je na  obe konstruktivni pobudi svetnikov odgovoril, da srednjeročno to 
praktično ni izvedljivo, saj je pred tem predvidenih preveč ostalih prioritetnih  investicij (obnova 
OŠ, knjižnice, severna in južna razbremenilna cesta), kar pa ne pomeni, da se ne razmišlja o 
zdraviliškem turizmu ali pa o nekaterih wellness produktih, vendar pa bolj v obliki trajnostne 
mobilnosti, pohodništva in nekaterih bolj poceni produktih. 
Jana Špec je dodala, da se je vsem tem razmišljajo že tudi na Svetu zavoda , da je sedaj tako 
obdobje na Bledu in se obeta še nekaj let vnaprej, da se bo moralo omejiti število gostov in 
nočitev v višku turistične sezone, vendar pa bo potrebno razvijat nove produkte v smislu 
trajnostnega turizma predvsem v mesecih, ko so proste kapacitete. Poudarila je, da je to eno 
izmed temeljnih izhodišč, na katerih bo potrebno delati in je bila mnenja, da je tega potenciala v 
mesecih »mrtve sezone« še veliko.  
Dušan Žnidaršič je povedal, da so mu enotne oglasne table po občini všeč, zanimalo pa ga je, 
kdo je izbral lokacije za postavitev.  
Zorica Završnik Črnologar je opozorila, da se je ob dikciji »znamka Bled« spomnila, da je Pošta 
Slovenije  pred kratkim izdala znamko s podobo Bleda, ki je sicer drugačna, z vrednostjo C, to je 
pošto, ki se pošilja v tujino, vendar na žalost te znamke ni mogoče kupiti.  
Janez Fajfar je odgovoril, da je sedaj to dogovorjeno in da je znamka že v prodaji. 
Jakob Basanesse (je razumljiv samo del njegovega vprašanja, ker je posnetek na dveh kasetah) 
»zakaj gre nekaj po svoji poti, z drugačnimi logotipi.« 
Janez Fajfar je odgovoril, da so občine članice Julijskih alp  (Kranjska gora, Bohinj in 
Bled)plačale poslikavo Julijskih alp za vlak pri avstrijskih železnicah  zato, ker je vlak poslikan s 
tako folijo, ki se lahko opere, pri nas pa imamo vlake, ki so poslikani z grafiti, ki se ne morejo 
odstraniti in  pri katerih se potem skozi okno ne vidi nič, in dodal, da tisti vlak ki so ga plačale 
občine članice Julijskih apl, pa vozi sedaj po Štajerskem.  
Anton Mežan je dodal, da bi se vsak turistični delavec oziroma vsi ki se v občini ukvarjajo s 
turizmom in seveda tudi vsi občani udeležiti dvodnevnih delavnic, saj teh dveh dne »spregledaš«  
in vidiš  stvari  bolj pozitivno, nekoliko drugače in bolj pravilno.  Predlagal je, da v prihodnje, ko 
se bodo organizirale še podobne delavnice, da se te organizirajo tudi za občinski svet.  
Anton Omerzel je g. Pompeta vprašal, če je znak zaščiten. 
dr. Andrej Pompe je odgovoril, da je znak zaščitil Turizem Bled. 
 
Sklepi št. 8: 

1. Občinski svet Občine Bled se seznani s Poslovno-računovodskim poročilom 
Turizma Bled za leto 2016. 

2. Občinski svet Občine Bled sprejme soglasje k spremenjenemu Finančnemu načrtu 
Turizma Bled za leto 2017. 

3. Občinski svet Občine Bled se seznani z uporabo znamke Bled – Imago paradisi. 
 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklepi SO bili sprejeti. 
 
 
Točka 9:     Sprejem (dopolnjenega)osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta 

za območje RE – 6 (Lip Bled) 

Uvodno obrazložitev je podala  Špela Kragelj Bračko, Protim Ržišnik Perc d.o.o. 

Ugotovljeno je bilo, da se z vsebino strinja   Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo 
okolja. 
 
Antona Mežana je zanimalo, glede na to, da je plan pozidanosti 70 %, kakšen % pozidanosti je 
danes.  
Špela Kragelj Bračko je odgovorila, da je danes pozidanost približno polovico tega.  



Janez Petkoš je dodal, da pozdravlja da stara pot, kot pešpot in kolesarska pot ostaja, zanimalo 
pa ga je, koliko je predvidenih stanovanjskih površin, stanovanjskih enot.  
Špela Kragelj Bračko je odgovorila, da so stanovanjske površine predvidene izven območja 
OPPN-ja in kar se bo urejajo z drugim OPPN, ki je na južni strani tega območja in se s tem OPPN 
ne ureja tega stanovanjskega območja. Dodala je, da se s tem OPPN zagotavlja ustrezna barijera 
kot potezo visoke vegetacije. 
Anton Omerzel je dodal, da je bilo na Odboru izpostavljeno vprašanje, kam bodo šle jezerske 
vode in je bilo s strani pripravljalca tudi obljubljeno, da bo na odbor posredovano poročilo o tej 
rešitvi. Pohvalil  je projekt.  
Špela Kragelj Bračko  je glede odvajanja zalednih in meteornih vod je povedala, da se te vode 
ne odvajajo na centralno čistilno napravo, kot je bil pomislek, ampak se v celoti odvajajo v 
obvezne odvodnike, torej v Rečico. Dodala je, da so že pripravili odgovor, ki zajema tudi 
strokovne podlage, kjer so vse te rešitve zajete in podrobno opisane. 
Janez Brence je povedal, da je poročilo že prebral in dodal, da se bodo fekalne vode odvajale 
normalno kot za  vse ostale, v centralno čistilno napravo, vse zaledne in meteorne vode pa gredo 
v obstoječi vodotok.  
 
Sklep št. 9: 
Občinski svet Občine Bled sprejme (dopolnjen) osnutek občinskega podrobnega  
prostorskega načrta za območje RE – 6 (Lip Bled). 
 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklep JE  bil sprejet. 
 
Točka 10:     Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju 

cestnega prometa v Občini Bled – 3 

Uvodno obrazložitev je podal  predlagatelj  podžupan Anton Mežan 

Ugotovljeno je bilo, da se z vsebino strinjata  Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo 
okolja in Odbor za gospodarstvo in turizem. 
 
Anton Omerzel je povedal, da je bil pritisk hud in  poudaril, da je vesel, da so se pobudi njegove 
liste odzvali.  
Jana Špec je vprašala, kdaj bodo vreče nameščene.  
Anton Mežan  je odgovoril, da bodo te prototipno nameščene v roku cca 14 dni, enotne pa bodo 
narejene v največ treh tednih.  
 
Sklep št. 10: 
Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o urejanju cestnega prometa v Občini Bled – 3. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklep JE  bil sprejet. 
 
Zaradi TV prenosa je župan točko 12. Razno – premaknil  pred točko 11. Kadrovske 
zadeve in dal na glasovanje 
Sklep št. 11: 
Točka Razno se obravnava pred točko 11: Kadrovske zadeve. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklep JE  bil sprejet. 



Svetnik Omrzel je predlagal, da se glasuje o tem, da bi bile kadrovske zadeve javne 
 
Dajem na glasovanje sklep: 

Točka 11: Kadrovske zadeve se obravnava javno. 
 
Sklep št. 12: 
Kadrovske zadeve se obravnava javno. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 3 13 
Sklep NI  bil sprejet. 
 
Točka 12: Razno 
Župan je prisotne svetnike pozval, da se v poletnem času pojavljajo na čimveč prireditvah  in 
podal tudi željo, da se čim več domačinov udeležujejo vsega tega, kar Bled ponuja  brezplačno. 
Povabil je prisotne na dobrodelni koncert za otroke, ki so preboleli raka,  za pomoč njim za 
vključitev nazaj v družbo. 
Janez Brence je povedal, da se ne strinja s tem, da se propagira Imago Paradisi, potem pa v 
lokalih dobiš postreženo italijansko vodo, namesto, da bi bila postrežena naša, slovenska voda. 
Dušan Žnidaršič je vprašal, kdaj bo Infrastruktura Bled podala poročilo o delu za preteklo leto.  
Župan je odgovoril, da na septembrski seji.  
Jaka Basanesse je dodal, da ima podatek, da  je revizija podjetja zaključena.  
 
 
Točka 11: Kadrovske zadeve:  
a.  Imenovanje predsednika in člana Nadzornega odbora 
 
Uvodno obrazložitev je  podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja in imenovanja, 

Anton Mežan 

Sklep št. 13: 
1. 1. Občinski svet Občine Bled za predsednika nadzornega odbora Občine Bled 

imenuje Sašo Nemeček, Cesta v Megre 7a, Bled. 
2. Občinski svet Občine Bled za člana nadzornega odbora Občine Bled imenuje Bojana 

Križa, Pod kozarco 1a, Bled. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklepa STA bila sprejeta. 
 
Točka 11: Kadrovske zadeve:  
b. Imenovanje člana Statutarno pravne komisije 
 
Uvodno obrazložitev je  podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja in imenovanja, 
Anton Mežan 
 
Sklep št. 14: 
Občinski svet Občine Bled za člana Statutarno pravne komisije imenuje Dušana  
Žnidaršiča, Ribno, Ulica I. grupe odredov 6, Bled 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 15 0 
 
Točka 11: Kadrovske zadeve:  
c. Imenovanje člana sveta zavoda Gorenjske lekarne 



Uvodno obrazložitev je  podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja in imenovanja, 
Anton Mežan 
 
Sklep št. 15: 

Občinski svet Občine Bled za člana sveta zavoda Gorenjske lekarne imenuje Borisa  
Ferjana, Ribno, Izletniška ulica 13, Bled. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklep JE bil sprejet.  
 
Točka 11: Kadrovske zadeve:  

c. Imenovanje članov Upravnega odbora Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled 

Uvodno obrazložitev bo podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja in imenovanja, 
Anton Mežan  
 
Sklep št. 16: 

Občinski svet Občine Bled za člana Upravnega odbora Visoke šole za hotelirstvo in 
turizem Bled imenuje:  

1. Kofol Alen, Rečiška cesta 17, Bled   
2. Vester Danica, Sebenje 62, Bled 

PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklep JE bil sprejet.  
 
 
 Seja se je zaključila ob 19.09. 
 
 
 
Po zvočnem posnetku zapisala: 
Vlasta Pretnar, tajnica župana  
                     Župan Občine Bled 
               Janez Fajfar 

 

 


