Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Številka: 032-6/2014Datum: 08.03. 2017
ZAPISNIK
11. redne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, ki je bila v sredo,
8.3. 2017, ob 15.30 uri, v Poročni dvorani Občine Bled
Prisotni: predsednik Anton Mežan, podpredsednik Jakob Bassanese, Časlav Ignajtović, Anton
Omerzel, Srečko Vernig
Odsoten:/
Ostali prisotni: tajnica KMVVI Aleksandra Žumer
Sejo je v skladu s 24. členom Statuta Občine Bled in 61. členom Poslovnika Občinskega sveta
Občine Bled vodil predsednik Anton Mežan.
Za sejo je bil predlagan sledeči dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda 11. redne seje
2. Potrditev Zapisnika 10. redne seje komisije
3. Potrditev mandata nadomestnemu članu občinskega sveta
4. Pregled pobud za podelitev občinskih priznanj Občine Bled za leto 2017 ter izoblikovanje
predlogov prejemnikov priznanj
5. Sprejem odstopne izjave člana Odbora za gospodarstvo in turizem, pregled prejetih predlogov
kandidatov za člana predmetnega odbora in oblikovanje predloga imenovanja
6. Razno
Točka 1: Sprejem dnevnega reda 11. redne seje KMVVI
Člani so brez razprave sprejeli:
Sklep: KMVVI sprejme dnevni red 11. redne seje KMVVI.
Sklep je bil soglasno sprejet (5 ZA).

Točka 2: Potrditev Zapisnika 10. redne seje komisije z dne 7.12.2016
G Ignjatovič je izpostavil, da se je pri sklepu pri točki 3 vzdržal in naj se to korigira. Drugih
pripomb na zapisnik ni bilo. Člani so sprejeli:
Sklep: KMVVI sprejme Zapisnik 10. redne seje komisije z dne 7.12.2016 s pripombo iz
razprave.
Sklep je bil sprejet (5 ZA).
Točka 3: Potrditev mandata nadomestnemu članu občinskega sveta
Občinska svetnica ga. Nina Čelesnik, izvoljena kot kandidatka Turistično podjetniške liste, je dne
23. 1. 2017 podala odstopno izjavo z mesta občinske svetnice. V skladu z določbo 37.a. člena
Zakona o lokalni samoupravi ji je z dnem, ko je podala izjavo, prenehal mandat.
Skladno s 30. členom Zakona o lokalnih volitvah naj bi postal član občinskega sveta za
preostanek mandatne dobe tisti kandidat, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega
sveta, ki mu je prenehal mandat. Naslednji v vrsti (torej 3. kandidat) na Turistično podjetniški
listi je bil g. Dušan Žnidaršič, ki je dne 24.1.2017 na Občino Bled posredoval izjavo o sprejemu
funkcije občinskega svetnika.

Občinska volilna komisija Občine Bled se je seznanila z dokumenti in sprejela ugotovitveni sklep
o prenehanju mandata Nini Čelesnik in ugotovitveni sklep, da se namesto nje imenuje Dušan
Žnidaršič.
Skladno z določbo 2. odstavka 87. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Bled je KMVVI
predlagatelj novega kandidata za občinskega svetnika.
3.1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu
Občine Bled, da sprejme sklep, da je Nini Čelesnik, roj. 27.8.1966, stanujoči Črtomirova
ulica 22, Bled, prenehal mandat občinske svetnice z dnem 23.1.2017, ko je podala pisno
odstopno izjavo županu.
3.2. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu
Občine Bled, da potrdi mandat novemu članu občinskega sveta, Dušanu Žnidaršiču, roj.
4. 3. 1959, s stalnim prebivališčem na Ribno, Ulica I. grupe odredov 6, Bled.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta (5 ZA).
Točka 4: Pregled pobud za podelitev občinskih priznanj Občine Bled za leto 2017 ter
izoblikovanje predlogov prejemnikov priznanj
Uvodoma so bili predstavljeni predlogi za občinsko priznanje. Povzetke obrazložitev so člani
prejeli v gradivu za sejo. Prejetih je bilo 5 predlogov. G. Mežan je pojasnil, zakaj je podal podporo
k posameznim predlogom.
G. Omerzel je izpostavil, da glede na dejstva, ki so mu znana v zvezi s predlaganim častnim
občanom, tega predloga ne bo podprl.
G. Bassanese je izpostavil, da meni, da predlagani za častnega občana ne izpolnjuje zahtev,
pogojev, ki so določeni za častnega občana, zato predloga ne bo podprl.
V razpravi je vsak posamezni član podal svoje stališče k podanim predlogom za prejem
priznanja. Po generalnem pregledu, so člani komisije na osnovi razprave sprejeli naslednje
sklepe:
4.1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu
občine Bled, da sprejme sklep, da se podeli naziv častni občan občine Bled Miranu Vovku
st..
Glasovanje: (1 ZA-g. Mežan; 4 PROTI)
4.2. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu
občine Bled, da sprejme sklep, da se zlato plaketo občine Bled podeli: ČEBELARSKEMU
DRUŠTVU BLED-GORJE.
Glasovanje: (5 ZA)
4.3. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu
občine Bled, da sprejme sklep, da se zlato plaketo občine Bled podeli: PGD SELO PRI
BLEDU.
Glasovanje: (5 ZA)
4.4. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu
občine Bled, da sprejme sklep, da se zlato plaketo občine Bled podeli: OŠ PROF. DR. JOSIPA
PLEMLJA BLED.
Glasovanje: (5 ZA)

4.5. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu
občine Bled, da sprejme sklep, da se zlato plaketo občine Bled podeli: OKTETU LIP BLED,
Glasovanje: (5 ZA)

Točka 5:Sprejem odstopne izjave člana Odbora za gospodarstvo in turizem, pregled
prejetih predlogov kandidatov za člana predmetnega odbora in oblikovanje predloga
imenovanja
G. Miha Racman (član Odbora za gospodarstvo in turizem, predstavnik Stranke modernega
centra)jezaradi selitve v drugo občino podal odstopno izjavo s funkcije v navedenem odboru.
Občinski svetniki so bili preko elektronske pošte pozvani, da KVIAZ do vključno dne 17.2.2017
posredujejo morebitne predloge kandidatov za novega člana. Edini predlog, ki smo ga prejeli je
posredovala SMC (predlog za članico odbora: ga. Jožica Šmit). K predlogu so priložili tudi
soglasje kandidatke.
5.1 Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu
Občine Bled, da razreši Miha Racmana s funkcije člana Odbora za gospodarstvo in
turizem.
5.2 Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu
Občine Bled, da imenuje za novo članico Odbora za gospodarstvo in turizem Jožico Šmit,
Jermanka 10, Zasip.
Sklep je bil soglasno sprejet (5 ZA).
Točka 6:Razno
Ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob15.50.
Zapisala:
Aleksandra Žumer, tajnica

Predsednik KMVVI
Anton Mežan

Številka: 011-2/2014Datum: 14.3.2017

ZAPISNIK
11. redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje
ki je bila v torek, 14.3.2017, s pričetkom ob 17.00 v Poročni dvorani Občine Bled.
Prisotni: Predsednik odbora Srečko Vernig, Simon Sirc, Janez Brence, Jana Zelnik, Jana Špec, Klemen
Pangerc, Hugo Zupan;
Ostali prisotni: Janez Fajfar, Anton Mežan, Janez Resman,Nataša Hribar, Matjaž Berčon:
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 11. redne seje
2. Potrditev Zapisnika 10. redne seje odbora (http://www.e-bled.si/arhiv-gradiv-sej-os-2014-2018/
3. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2016
4. Sprejem osnutka Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega
prispevka na območju Občine Bled
5. Razno:
a. Informacija o cenitvi kanalizacijskega sistema in nadaljnjih postopkih
b. Predstavitev izhodišč za analizo urejanja javnih površin v okviru javnega podjetja
Točka 1) Sprejem dnevnega reda 11. redne seje
Dnevni red 11. redne seje je bil soglasno sprejet. (7 prisotni: 7 ZA, 0 PROTI)
Točka 2) Potrditev Zapisnika 10. redne seje
Zapisnik 10. redne seje je bil soglasno sprejet. (7 prisotni: 7 ZA, 0 PROTI)
Točka 3) Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2016
Uvodno obrazložitev je podal Berčon Matjaž. Prihodki so bili doseženi v višini 11.810.442 €, kar predstavlja 93 %
plana. Največji med njimi so prihodki iz naslova dohodnine ( 4.126.742 € ) in NUSZ ( 1.317.410,24 € ), turistična
taksa ( 1.016.729,42 € ).
Odhodki pa so bili doseženi v višini 11.731.174 €, kar predstavlja 91 % plana. Od tega tekoči odhodki in transferi
v višini 7.210.652 €, investicijski odhodki in transferi pa 4.520.522 €. Neporabljena sredstva na računu občine so
konec leta znašala 269.142,085 € in se prenašajo v proračun leta 2017.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (7 prisotni: 7 ZA, 0 PROTI):
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu, da sprejme
Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2016.
Točka 4) Sprejem osnutka Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za
odmero komunalnega prispevka na območju Občine Bled
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon. Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) določa, da se
opremljanje stavbnih zemljišč izvaja na podlagi programa opremljanja. Program opremljanja se pripravi na
podlagi občinskega prostorskega načrta ali občinskega podrobnega prostorskega načrta. Z odlokom ga sprejme
občinski svet. Na podlagi programa opremljanja se izvaja tudi odmera oziroma izračun komunalnega prispevka.
Na temelju navedenega in določil predpisov s predmetnega področja je bila sprejeta odločitev za izdelavo
Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Bled, ki bo obravnava vso obstoječo komunalno

opremo v občini skupaj z izvedenimi vlaganji v zadnji dveh letih ter zajel tudi predvidena vlaganja v gradnjo
komunalne opreme za tekoče in prihodnje leto (2017 in 2018).
Izračuni na primerih so v gradivu za sejo OS.
Razprava:
Brence Janez: Ali bi sobodajalci in tisti, ki oddajajo apartmaje za turistične namene morali v spremembo
namembnosti in s tem v pridobitev gradbenega dovoljenja, kar pomeni, da morali plačati za ta del večji komunalni
prispevek. Strinja se s predlaganim Odlokom, vse dokler bodo sredstva namenjena v vlaganja nazaj v komunalno
infrastrukturo.
Odgovor Berčon Matjaž: praviloma da, vendar je za nadzor pristojna gradbena inšpekcija in ne Občina Bled.
Jana Špec: Mnenja je, da niso vsi sobodajalci v enakovrednem položaju, glede na to, da nekateri pošteno
poravnavajo obveznosti.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (7 prisotni: 7 ZA, 0 PROTI):
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu, da sprejme
osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega
prispevka na območju Občine Bled.
Točka 5)

Razno

a. Informacija o cenitvi kanalizacijskega sistema in nadaljnjih postopkih
Obrazložitev je podal Matjaž Berčon. Občina Bled je uredila medsebojna razmerja glede uporabe skupne
infrastrukture za del magistralnega vodovoda Radovna, skupaj z vodnim zajetjem Ovčje Jame, ki se uporablja kot
primarni vodni vir za oskrbo s pitno vodo na območju občine Bled, Gorje in tudi občine Radovljica, sedaj pa
pristopa k ureditvi medsebojnih razmerij z občino Gorje glede sofinanciranja stroškov uporabe skupne
infrastrukture kanalizacijskega sistema na območju občine Bled.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (7 prisotnih: 7 ZA, 0 PROTI):
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje so se seznanili iz informacijo o cenitvi
kanalizacijskega sistema in nadaljnjih postopkih.

b. Predstavitev izhodišč za analizo urejanja javnih površin v okviru javnega podjetja
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje so bili soglasni, da se točka prestavi na naslednjo sejo
Odbora za proračun in občinsko premoženje.
Seja je bila zaključena ob 18.00 uri.
Zapisnik pisala
Tajnica odbora: Nataša Hribar, univ.dipl. ekon.

PREDSEDNIK ODBORA
Srečko Vernig

Številka: 011-3/2014-1
Datum: 15. 3. 2017
ZAPISNIK
10. redne seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled, ki je bila v torek,
14. 3. 2017, ob 18. uri v poročni dvorani Občine Bled.
Prisotni člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja:
Anton Omerzel - predsednik odbora, Časlav Ignjatović – podpredsednik odbora, člani: Janez
Petkoš, Janez Brence, Rok Poklukar, Brigita Šolar
Opravičeno odsoten: Peter Pogačar
Ostali prisotni: župan Janez Fajfar, direktor OU Matjaž Berčon, Janez Resman, Štefan Korošec
(oba Infrastruktura Bled, pri točkah 3 in 9b), višja svetovalka za prostor Saša Repe
Predlagano je bilo preštevilčenje točk in razširitev dnevnega reda s točko Sprejem dopolnjenega
osnutka Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega
načrta Ožje središče Bleda. Spremenjen dnevni red seje se glasi:
1. Sprejem dnevnega reda 10. redne seje
2. Potrditev Zapisnika 9. redne seje odbora
3. Sprejem Programa ravnanja z odpadki na območju Občine Bled za leto 2017
4. Sprejem Celostne prometne strategije Občine Bled
5. Sprejem osnutka Odloka o poimenovanju ulic v naseljih Bled in Ribno
6. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest
7. Sprejem osnutka Odloka o plovbnem režimu po Blejskem jezeru
8. Sprejem Sklepa o pristopu Občine Bled h Konvenciji županov za podnebne spremembe in
energijo
9. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega
podrobnega prostorskega načrta Ožje središče Bleda
10. Razno
a. Informacija o cenitvi kanalizacijskega sistema in nadaljnjih postopkih
b. Predstavitev izhodišč za analizo urejanja javnih površin v okviru javnega podjetja
Ad 1) Sprejem dnevnega reda 10. redne seje
Sejo odbora je vodil predsednik odbora Anton Omerzel, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne. Po
ugotovitvi sklepčnosti je predsednik odbora prebral predlagani dnevni red in predlagal njegovo
potrditev.
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so potrdili dnevni red.
Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0
Ad 2) Potrditev Zapisnika 9. redne seje odbora
Člani odbora so brez razprave sprejeli naslednji sklep:
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja sprejmejo Zapisnik 9. redne seje
odbora.
Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0
Ad 3) Sprejem Programa ravnanja z odpadki na območju Občine Bled za leto 2017
Uvodno obrazložitev je podal Štefan Korošec. V razpravi so člani odbora razpravljali o
vprašanjih, ali obstaja podatek o količini odloženih zdravil ter glede lokacije zbirnega centra po
selitvi iz območja ob Športnem parku Bled. Opozorjeno je bilo na prometno neustrezno lokacijo
eko otoka na Partizanski cesti. Predlagano je bilo nočno praznjenje zabojnikov v centru Bleda v
času poletne turistične sezone in še nadaljnje zmanjševanje stroškov dela na račun zaposlenih v
upravi Infrastrukture Bled, ki naj v prihodnje ne bi bili deležni bonitet panožne kolektivne

pogodbe. Na račun zmanjševanja stroškov dela in prihodkov od prodaje odpadkov člani odbora
predlagajo znižanje mesečne obremenitve za občane, ki se ne ukvarjajo z dejavnostjo
sobodajalstva oz. drugimi dejavnostmi, ki predstavljajo večjo obremenitev gospodinjstev z
odpadki.
Na vsa zastavljena vprašanja sta odgovorila Štefan Korošec in direktor Infrastrukture Bled d.o.o.
Janez Resman.
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep:
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo občinskemu svetu, da
sprejme Program ravnanja z odpadki na območju Občine Bled za leto 2017 s pripombami
iz razprave.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
Ad 4) 4. Sprejem Celostne prometne strategije Občine Bled
Obrazložitev je podal Matjaž Berčon.
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep:
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu,
da sprejme Celostno prometno strategijo Občine Bled.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
Ad 5) Sprejem osnutka Odloka o poimenovanju ulic v naseljih Bled in Ribno
Obrazložitev je podala Saša Repe.
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep:
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu,
da sprejme Odlok o poimenovanju ulic v naseljih Bled in Ribno.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
Ad 6) Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji
občinskih cest
Obrazložitev je podala Saša Repe.
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep:
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu,
da sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
Ad 7) Sprejem osnutka Odloka o plovbnem režimu po Blejskem jezeru
Obrazložitev sta podala Matjaž Berčon in Janez Brence.
Pojasnjeno je bilo, da mora na odlok podati pozitivno mnenje tudi inšpektor za celinske vode.
Ker gre za zahtevno gradivo, bo odlok obravnavan po klasičnem dvofaznem postopku, v
vmesnem času bo možno usklajevanje s predstavniki pletnarjev, ki so podali pripombo, ker niso
bili vključeni v dosedanji postopek. Na odlok sta bili v razpravi podani dve pripombi, in sicer da
se plovbno območje za veslaške čolne v 4. členu razširi tudi na pas med Malo Zako in veslaško
startno hišico, ter da se zapis prepovedi alkoholiziranosti pletnarjev v 12. členu uskladi z
veljavnimi zakonskimi normami.
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep:
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu,
da sprejme osnutek Odloka o plovbnem režimu po Blejskem jezeru s pripombami iz
razprave.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
Ad 8) Sprejem Sklepa o pristopu Občine Bled h Konvenciji županov za podnebne
spremembe in energijo
Uvodno obrazložitev je podal župan Janez Fajfar.
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep:

Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu,
da sprejme Sklep o pristopu Občine Bled h Konvenciji županov za podnebne spremembe
in energijo.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
Ad 9) Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah
Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ožje središče Bleda
Obrazložitev je podal Matjaž Berčon. Pojasnil je, da pripravljavec v postopku še ni pridobil mnenj
dveh nosilcev urejanja prostora, pri čemer je predlagano, da se pripombe občinskega sveta
upoštevajo kot pripombe dane v času javne razgrnitve, ki bo sledila po pridobitvi manjkajočih
mnenj. V kolikor mnenj ne bo možno uskladiti z vsebino, ki je danes predmet obravnave, se bo
odlok vrnil v fazo osnutka in ponovno obravnaval na naslednji seji občinskega sveta. Člani
odbora na dopolnjeni osnutek niso podali pripomb.
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep:
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu,
da sprejme dopolnjen osnutek Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega
podrobnega prostorskega načrta Ožje središče Bleda.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
Ad 10) Razno
a) Informacija o cenitvi kanalizacijskega sistema in nadaljnjih postopkih
Obrazložitev je podal Matjaž Berčon. Prisotne je seznanil s postopkom cenitve
kanalizacijskega omrežja v občini Bled, ki je predmet uporabe Občine Gorje in
predlaganih možnostih za zaračunavanje souporabe kanalov preko vpisa lastninske
pravice na skupnih delih kanalizacijskega sistema ali preko oddaje v najem, kot je bila
praksa pri ureditvi razmerij za vodovod.
b) Predstavitev izhodišč za analizo urejanja javnih površin v okviru javnega podjetja
Obrazložitev je podal Matjaž Berčon. V razpravi je bil s strani članov odbora izpostavljen
strošek, ki ga občina letno nameni za urejanje javnih površin in pomislek o vrednostih, ki
bi jih za ta dela lahko dosegla z oddajo del preko javnega razpisa.
Predsednik odbora je sejo zaključil ob 19.50.
Zapisala:
Saša Repe

Predsednik Odbora za prostor,
infrastrukturo in varstvo okolja
Anton Omerzel

Številka: 011-1/2014
Datum: 14.3. 2017
ZAPISNIK
12. redne seje Statutarno–pravne komisije Občine Bled, ki je bila v torek, 14. marca 2017,
ob 19. 00 uri v Sejni sobi Občine Bled
Prisotni člani SPK: predsednik Simon Sirc, podpredsednica Tamara Bertoncelj, članici: Karmen
Kovač, Zorica Završnik Črnologar
Odsotni:/
Občinska uprava: tajnica komisije Aleksandra Žumer
Ostali prisotni: Anton Mežan, podžupan; pri točki. 4: M. Berčon, direktor OU
Sejo je v skladu s 26. členom Statuta Občine Bled in 61. členom Poslovnika Občinskega sveta
Občine Bled vodil predsednik SPK Simon Sirc. Uvodoma je pozdravil vse prisotne ter začel z 12.
redno sejo SPK. Skladno s 4. točko 61. člena poslovnika je ugotovil prisotnost članov SPK,
sklepčnost in predlagal, da začnejo svoje delo skladno s 56. a členom Poslovnika.
Glede na dejstvo, da so popoldne prejeli gradivo za še eno točko (spremembe in dopolnitve
Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Ožje središče Bleda«), ki bo verjetno uvrščeno na
dnevni red seje občinskega sveta, je bilo predlagano, da se dnevni red razširi.
Za sejo predlaga dnevni red, ki bi se razširi z dodatno 5. točko:
1. Sprejem dnevnega reda 12. redne seje SPK
2. Potrditev Zapisnika 11. redne seje komisije SPK z dne 13.12.2016
3. Pregled formalno-pravne ustreznosti gradiva 12. redne seje Občinskega sveta Občine
Bled
4. Dopolnjeni osnutek odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega
podrobnega prostorskega načrta »Ožje središče Bleda«
5. Razno
Točka 1: Sprejem dnevnega reda 12. redne seje
Predsednik je podal točke dnevnega reda, člani komisije pa so na predlog predsednika soglasno
(4 ZA) sprejeli:
SKLEP 1/12
Statutarno-pravna komisija sprejeme predlagani razširjeni dnevni red 12. redne seje Statutarno
pravne komisije.

Točka 2: Potrditev Zapisnika 11. redne seje komisije SPK z dne 13.12.2016
Predsednik je povzel točke zapisnika 11. redne seje, člani komisije so na predlog predsednika
soglasno (4 ZA) sprejeli:

SKLEP 2/12
Statutarno-pravna komisija sprejeme Zapisnik 11. redne seje Statutarno-pravne komisije z dne
13.12. 2016.

Točka 3: Pregled formalno-pravne ustreznosti gradiva 12. redne seje Občinskega sveta
Občine Bled
Statutarno-pravna komisija je glede na določbo 56.a. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Bled obravnavala točke dnevnega reda, ki se nanašajo na sprejem odlokov in drugih aktov, ki jih
občinski svet sprejema v obliki predpisov. Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede
skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede
medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine.
Člani SPK so pregledali točke dnevnega reda 12. redne seje Občinskega sveta Občine Bled,
navedene v nadaljevanju in podali pripombe, ki so naveden pri posameznih točkah.
Tč. 5 Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju

cestnega prometa v Občini Bled – 3

G. Mežan A. je prosil za besedo in pojasnil, da je društvo fijakerjev najelo v zvezi s predmetno
spremembo odloka odvetnico. Opozoril je na sledeče pomanjklivosti, zaradi česar je po njihovem
mnenju odlok nezakonit:
- osnutka odloka pred prejšnjo sejo občinskega sveta nista obravnavali pristojni delovni
telesi (odbor za prostor, varstvo okolja in infrastrukturo, kot tudi odbor za gospodarstvo
in turizem), kar pomeni kršenje poslovnika o delu OS;
- predlagatelja osnutka sta bila dva, J. Brence je odstopil kot predlagatelj, umaknjen je bilo
del besedila odloka (vlakec) brez da bi kdorkoli dal pripombe na ta del odloka. S slednjim
je bil kršen poslovnik o delu OS v več delih;
- to kar zahteva in nalaga odlok fijakerjem na trgu za tip blejskih kočij in tovrstnih vpreg ta
trenutek ni mogoče kupiti. Zakonodajalec pa ne sme predpisati nekaj, kar sploh ne
obstaja.
Predlog A. Mežana je, da se sprememba odloka umakne s te seje, saj bi bilo sprejetje nezakonito
zaradi že omenjenih večkratnih kršitev poslovnika v dosedanji proceduri in zaradi
predpisovanja nečesa neobstoječega. Lahko pa seveda predlagatelj na naslednjo sejo uvrsti nov
osnutek, skladno s postopkom, ki ga predvideva poslovnik. V nasprotnem primeru bodo fijakarji
nezakonitost odloka dokazali pri pristojnih institucijah.
Tudi sami fijakerji so pristopili k rešitvi vprašanja zagotovitve lovljenja konjskih fig, zato so
pristopili k izdelavi nekega novega izuma, ki naj bi bil primeren tudi za tip tradicionalnih
blejskih vpreg in kočij. Ko bo ta novost varnostno in funkcionalno dodelana do te mere, da se bo
lahko uporabila v vsakodnevni praksi, tudi sami ne vidijo razloga, da se zadeva ne bi vpisala v
odlok. Ta izum naj bi pričeli razvijati takoj in ga tudi že testirali v praksi tekom letošnje sezone.
Do tedaj pa se zavezujejo k doslednemu čiščenju v skladu s trenutno veljavnim odlokom.

Tč. 12 Sprejem osnutka Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
G. Sirc je opozoril na preambulo in na slovnično korekturo.
G. Sirc je izpostavil prerazporeditve v zvezi z enoto Bohinjsko Belo in morebitno dopolnitev 5.
člena z zahtevo, da se upošteva stalno prebivališče. Dana so bila pojasnila s strani svetnice Kovač

kot zaposlene v vrtcu in svetnice Bertoncelj kot članice sveta zavoda. Po pojasnilih je svoj
predlog umaknil.
Ga. Završnik je opozorila na objavo v uradnem glasilu in da je naveden Uradni list RS.

Tč. 14 Sprejem osnutka Sprememb in dopolnitev Statuta občine Bled
G. Sirc je opazil, da so bile črtane določbe vezane na podžupana, ki so bile predhodno najbolj
sporne. Poleg tega je bila umaknjena določba predhodnega predloga (3. člen) glede zahtevane
večine za sprejem odločitev občinskega sveta, kar je ustrezno, saj je sedaj pravilno določeno.
Ga. Kovač je izpostavila nestrinjanje s predlagano združitvijo odbora z družbene dejavnosti in
odbora za gospodarstvo za turizem, saj ne gre za istovrstne vsebine in obravnavo istih točk,
prihranek pa tudi ni več tako velik. Tega predhodno zaradi odsotnosti na SPK ni mogla
izpostaviti. Svoje nesptrinjanje s tem predlogom so v razpravi izrazili tudi ostali člani.
Predlagajo povečanje sej občinskih sej na 5, saj je sedaj na dnevni red posamezne seje uvrščenih
zelo veliko točk in gradiva ni mogoče kakovostno obravnavati ter se pripraviti na sejo.
Spremembe Statuta naj se sprejemajo dvofazno.
Tč. 15 Sprejem osnutka Sprememb in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta občine Bled
Člani so ponovno izpostavili svoje nestrinjanje s predlagano združitvijo odbora z družbene
dejavnosti in odbora za gospodarstvo za turizem. Tudi tu naj se spremembe Poslovnika
sprejemajo dvofazno.

Tč. 17 Sprejem osnutka Odloka o poimenovanju ulic v naseljih Bled in Ribno
Ni bilo pripomb.

Tč. 18 Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o

kategorizaciji občinskih cest
Ni bilo pripomb.

Tč. 19 Sprejem osnutka Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih

za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Bled
Ni bilo pripomb na besedilo odloka.

Stran 76- navaja občino Dobrepolje.
Tč. 20 Sprejem osnutka Odloka o plovbnem režimu po Blejskem jezeru

Članom SPK se je izpostavilo osnovno vprašanje: kdo je spoh predlagatelj te točke:
določeno je zgolj Janez. Kateri: župan ali kateri od občinskih svetnikov (Brence, Petkoš)?

Manjka vsebinska obrazložitev odloka, razlogi zakaj prihaja do sprememb, novega
odloka.
Kateri odlok se nadomešča? Navedeni v 23. členu je bil razveljavljen že z veljavnim
odlokom o plovbnem režimu.
Člani komisije so glasovali o sledečih sklepih:
SKLEPI:
3.1/12
Statutarno-pravna komisija ugotavlja, da za obravnavo akta pod točko 5. predlaganega
dnevnega reda 12. redne seje Občinskega sveta Občine Bled (predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled – 3)
obstajajo formalno–pravni zadržki (večje vsebinske spremembe predloga glede na
osnutek, osnutka niso obravnavala pristojna delovna telesa) za obravnavo na seji, zato
predlagajo, da se točka umakne in ne obravnava.
Glasovanje: 4 ZA, 0 PROTI
3.2/12
Statutarno-pravna komisija ugotavlja, da za obravnavo predlaganih aktov pod točkami
12., 14., 15., 17., 18., 19. in 20. predlaganega dnevnega reda 12. redne seje Občinskega
sveta Občine Bled ni formalno–pravnih zadržkov, pri čemer naj se upoštevajo pripombe
iz razprave.
Glasovanje: 4 ZA, 0 PROTI

Točka 4: Dopolnjeni osnutek odloka o drugih spremembah in dopolnitvah občinskega
podrobnega prostorskega načrta »ožje središče Bleda«

Gradivo so člani prejeli po epošti danes pred sejo, malo za tem, ko smo tudi na občini
prejeli urgenco DC Bled s prošnjo in navedbo razlogov, da bi nadaljevali postopek
sprejema prostorskega akta.
Direktor OU je podal vsebinska pojasnila sprememb odloka.
SKLEP 4/12:
Statutarno-pravna komisija ugotavlja, da za uvrstitev predlaganega akta na dnevni red
12. redne seje Občinskega sveta Občine Bled in njegovo obravnavo ni formalno–pravnih
zadržkov.
Glasovanje: 4 ZA, 0 PROTI

Točka 5: Razno
Seja je bila zaključena ob 21:00.
Zapisala:
Aleksandra Žumer, tajnica SPK
Predsednik SPK
Simon Sirc

Številka:
Datum:

011-5/2014-22
15. 3. 2017
ZAPISNIK
11. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem Občine Bled,

ki je bila v torek, 15. marca 2017, ob 16.00 uri v Poročni dvorani Občine Bled

Prisotni:

Jakob Bassanese (predsednik), Ludvik Kerčmar (podpredsednik), Anton
Omerzel (od 17.00), Miran Vovk, Franc Sebanc (od 17.05), Zora Završnik
Črnologar

Ostali prisotni:

Primož Lah (MIR), Bojana Lukan (tajnica OGT)

Odsotni:

OGT: Miha Racman – zaradi spremembe stalnega prebivališča

Sejo je v skladu s 26. členom Statuta Občine Bled in Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled
vodil predsednik OGT Jakob Bassanese. Uvodoma je pozdravil vse prisotne ter začel z 11. redno
sejo OGT. Skladno s 4. točko 61. člena Poslovnika je ugotovil prisotnost 5 članov OGT. Predlagal
je, da pričnejo svoje delo skladno s 56. e členom Poslovnika.

Za sejo je bil predlagan dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda 11. redne seje
2. Potrditev Zapisnika 10. redne seje odbora (http://www.e-bled.si/obcina/obcinskisvet/gradiva/)
3. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini
Bled – 3
4. 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 - Imago Paradisi
5. Poročilo o delu Policijske postaje Bled v občini Bled za leto 2016 in Poročilo Medobčinskega
inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki za leto 2016
6. Razno
a. Informacija o statusnih spremembah Turizma Bled

Točka 1:

Sprejem dnevnega reda 11. redne seje

Predsednik OGT je po županovem umiku točke 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 - Imago Paradisi z 12. seje Občinskega sveta
Občine Bled predlagal naslednji dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda 11. redne seje
2. Potrditev Zapisnika 10. redne seje odbora (http://www.e-bled.si/obcina/obcinskisvet/gradiva/)
3. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini
Bled – 3
4. Poročilo o delu Policijske postaje Bled v občini Bled za leto 2016 in Poročilo Medobčinskega
inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki za leto 2016
5. Razno
b. Informacija o statusnih spremembah Turizma Bled
SKLEP:

Člani OGT potrjujejo dnevni red.

Glasovanje OGT:

Točka 2:

5 prisotnih; ZA: 5, PROTI: 0

Potrditev Zapisnika 10. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem

Člani odbora na (skupni) Zapisnik 10. seje OGT ter 9. redne seje ODD niso imeli pripomb.
SKLEP:
ODD.

Člani OGT potrjujejo (skupni) Zapisnik 10. redne seje OGT in 9. redne seje

Glasovanje: 5 prisotnih; ZA: 5, PROTI: 0
Točka 3:

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

Predsednik OGT je z razprave umaknil točko iz razlogov o katerih je 14. 3. 2017 na svoji seji
razpravljala Statutarno-pravna komisija. Odlok decembra ni bil obravnavan na Odboru za
prostor, infrastrukturo in varstvo okolja niti na Odboru za gospodarstvo in turizem (ker ni bilo
poročevalca k točki, čeprav je bil uvrščen na dnevni red), kar je v nasprotju s 27. členom Statuta
Občine Bled in 56.c ter 56.e členom Poslovnika občinskega sveta občine Bled. Obenem zakonita
zastopnica fijakerjev zatrjuje, da četudi bi bili dosedanji postopki pravilni, bi odlok padel pri
pristojnih institucijah, saj zakonodajalec ne more in ne sme predpisati nekaj, kar v času
sprejemanja novega akta na trgu ne obstaja.
Iz navedenih razlogov o točki ni bilo razprave niti glasovanja.

Točka 4:

Poročilo o delu Policijske postaje Bled v občini Bled za leto 2016 in
Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in
Železniki za leto 2016

Uvodno obrazložitev o Poročilu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in
Železniki za leto 2016 je podal Primož Lah. Uvodoma je povedal, da je trenutno na MIR-u
zaposlenih 11 ljudi. V letu 2016 je bilo njihovo delo večinoma usmerjeno na preventivo.
Pomembna pridobitev lanskega leta je zagotovo radar, s katerim opravljajo meritve hitrosti
znotraj naselij, predvsem na šolskih poteh (v bližini šole in vrtcev) ter drugih kritičnih točkah. Še
vedno glavnino dela predstavlja mirujoči promet, čeprav se v primerjavi z letom 2015 kaže trend
upadanja -25 %. Več pozornosti v primerjavi s preteklimi leti so namenjali javnemu redu in miru
(predvsem divjemu kampiranju) ter nadziranju plovbnega režima. Opravljajo tudi delovne
naloge s področja inšpektorskih nadzorov (predvsem nadzor nad turistično takso in občinskimi
cestami). Finančno poročilo za leto 2016 kažejo, da so stroški delovanja MIR znašali cca. 333.000
EUR, z globami in sodnimi taksami pa so izterjali 348.000 EUR.
Razvila se je splošna razprava o (ne)izvajanju meritev hitrosti v občini Bohinj in njihovih
razlogih, »območjih umirjenega prometa« oz. »con 30« na območju Rečice, dovolilnicah za
plovila in ribiški problematiki. G. Vovk je predlagal, da občinska uprava v svojih zakonih preveri
možnost omejevanja onesnaževanja Blejskega jezera s hranili, katera v jezero odlagajo ribiči
medtem ko krmijo ribe.
Seji se pridruži Anton Omerzel (17.00).
Zaradi odsotnosti komandirja, g. Roberta Mencina, Poročilo o delu Policijske postaje Bled na seji
OGT ni bilo obravnavano.
SKLEP:

Člani OGT se seznanjajo s Poročilom Medobčinskega inšpektorata in
redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki za leto 2016.

Glasovanje OGT:
Točka 5:

6 prisotnih; ZA: 6, PROTI: 0

Razno

a) Problematika o vrečah za konjske iztrebke in obravnava Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled – 3
G. Omerzel je še enkrat poudaril, da si Bled kot turistični kraj v času sezone ne more privoščiti
neurejenosti in smradu. Oporeka mnenju zakonite zastopnice fijakerjev in pričakuje, da bo Odlok
vseeno obravnavan na 12. seji Občinskega sveta Občine Bled.
b) Informacija o statusnih spremembah Turizma Bled
Predsednik odbora je člane seznanil o nameravanih spremembah Akta o preoblikovanju Zavoda
za Turizem Bled. Pove, da bodo z novim aktom prečistili seznam deležnikov. Izpostavil je, da se
mu zdi nepravično, da ima Občina Bled le en glas, kljub temu da je izključni financer Zavoda.
Seja je bila zaključena ob 17.15 uri.
Zapisala:

Predsednik OGT:

Bojana Lukan

Jakob Bassanese

ZAPISNIK
10. redne seje Odbora za družbene dejavnosti,
ki je bila v sredo, 15.3.2017 ob 18. uri
Navzoči člani: Karmen Kovač - predsednica odbora, Brigita Šolar – podpredsednica odbora,
Janez Petkoš, Mihaela Pesrl, Francka Smolej, Aneta Lavtar, Dušan Žnidaršič.
Ostali navzoči: Barbara Falle – strokovna delavka Vrtca Bled (k točki 3.), Romana Purkart –
urednica Blejskih novic (k točki 4.) Matjaž Završnik – direktor Zavoda za kulturo Bled (k točki
5.), Matjaž Berčon – direktor OU (k točki 6.), Neja Gašperšič - občinska uprava.
Predsednica odbora Karmen Kovač je predlagala menjave vrstnega reda točk dnevnega reda in
razširitev dnevnega reda.
Dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda 10. redne seje
2. Potrditev Zapisnika 9. redne seje odbora (http://www.e-bled.si/arhiv-gradiv-sej-os-20142018/)
3. Seznanitev s projektno nalogo za vzpostavitev Medgeneracijskega centra Bled
4. Seznanitev s poročilom Sveta glasila Blejske novice za leto 2016
5. Seznanitev s Poslovnim poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 2016
6. Sprejem osnutka Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
7. Razno
Predlog spremenjenega/dopolnjenega dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 10. redne seje
2. Potrditev Zapisnika 9. redne seje odbora (http://www.e-bled.si/arhiv-gradiv-sej-os-20142018/)
3. Sprejem osnutka Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
4. Seznanitev s poročilom Sveta glasila Blejske novice za leto 2016
5. Seznanitev s Poslovnim poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 2016
6. Seznanitev s projektno nalogo za vzpostavitev Medgeneracijskega centra Bled
7. Sprejem osnutka sprememb in dopolnitev Statuta Občine Bled
8. Sprejem osnutka sprememb in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta Občine Bled
9. Razno
Ad 1) Sprejem dnevnega reda 10. redne seje
Člani Odbora so soglasno sprejeli dnevni red 10. redne seje Odbora za družbene dejavnosti.
Sklep 1-1:
Potrdi se dnevni red 10. redne seje Odbora za družbene dejavnosti.
Glasovanje: 7 prisotnih, 7 ZA
Ad 2) Potrditev Zapisnika 9. redne seje odbora
Člani Odbora na Zapisnik 9. redne seje odbora niso imeli pripomb, sprejeli so
Sklep 2-1:
Potrdi se Zapisnik 9. redne seje Odbora za družbene dejavnosti.
Glasovanje: 7 prisotnih, 7 ZA
Ad 3) Sprejem osnutka Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
Spremembe Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec je na kratko predstavila svetovalna delavka Vrtca
Bled Barbara Falle. Spremembe so nastale predvsem zaradi boljše preglednosti in izvajanja postopka
sprejema otrok v vrtec, tako za starše kot za vrtec. Izpostavila je še, da v pravilniku ni več členov, ki
opredeljujejo razvojni oddelek, ker ga z letošnjim šolskim letom ni več. Vrtci iz bližnjih občin bodo

začeli postopek dogovarjanj o organiziranju skupnega razvojnega oddelka, potem pa sledi še
dogovarjanje občin glede sofinanciranja omenjenega oddelka. Spremembe Pravilnika nimajo finančnih
posledic.
Na vprašanje Brigite Šolar od kdaj je bil razvojni oddelek na Bledu, je bil odgovor, da ga je Vrtec
Bled nasledil še od prejšnje Občine Radovljica. Po končani krajši razpravi so sprejeli
Sklep 3-1:
Odbor za družbene dejavnosti sprejme osnutek Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
Glasovanje: 7 prisotnih, 7 ZA
Ad 4) Seznanitev s poročilom Sveta glasila Blejske novice za leto 2016
Poročilo Sveta glasila Blejske novice za leto 2016 je navzočim predstavila glavna urednica
Romana Purkart. Povedala je, da se pripravlja nova celostna podoba Blejskih novic. Izpostavila
pa je še naslednjo problematiko: Društvo novinarjev Slovenije je Ministrstvu za kulturo
posredovalo predlog, da se prepove izdajanje občinskih glasil zaradi domnevne nedovoljene
državne pomoči. Nanjo so tudi že poslali vprašanje, kako zagotavlja neodvisnost poročanja in ali
se izvajajo kakšni pritiski. Odgovorila jim je, da glede tega ni bilo nikoli večjih problemov.
V razpravi je Brigita Šolar vprašala, kakšna je alternativa glede izdajanja občinskega glasila.
Odgovor je bil, da naj bi občine namenjale določena sredstva v takoimenovani medijski sklad,
vendar je vse skupaj še v fazi razprave.
Po končani krajši razpravi so sprejeli
Sklep 4-1:
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s poročilom Sveta glasila Blejske novice za leto
2016
Glasovanje: 7 prisotnih, 7 ZA
Ad 5) Seznanitev s Poslovnim poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 2016
Poročilo Zavoda za kulturo Bled za leto 2016 in informacijo o celovitem urejanju grajskega
kompleksa s pristavo je navzočim predstavil direktor Zavoda za kulturo Bled Matjaž Završnik.
Povedal je, da je bilo poslovanje Zavoda za kulturo Bled v letu 2016 uspešno, presegli so
poslovne načrte v vseh pogledih. Dosegli so 3.491.772 eur prihodkov, kar je 26,7 % več od
predhodnega leta 2015. Grad je obiskalo 440.722 obiskovalcev, od tega kar 104.000 €
slovenskih obiskovalcev. V letu 2016 so izvedli program investicij in vzdrževalnih del na
objektih v upravljanju (npr. zamenjava kotlovnice v Festivalni dvorani s prehodom na plin,…), v
upravljanje so prevzeli grajsko pristavo z možnostjo 20-letnega obročnega odplačevanja, itd. V
planu imajo izgradnjo dvigala na grad in ureditev muzeja sodobne umetnosti. V skladu s
Občinskim prostorskim načrtom
so v reševanju tudi prostorsko-prometna vprašanja (izgradnja parkirišča, način transporta
obiskovalcev, način dostopa na Blejski grad). Poudaril je še, da z obnovljenimi objekti pridobimo
tudi ustrezne nove vsebine, kar posledično pomeni tudi večji obisk gradu in potrebo po boljši
infrastrukturi okrog gradu.
Ob koncu je direktor Zavoda Matjaž Završnik še izpostavil zelo uspešno izvedena festivala –
Festival Bled in Okarina Bled.
Sledila je kratka razprava v kateri so vsi člani z odobravanjem sprejeli delovanje Zavoda za
kulturo Bled. Nato so člani Odbora soglasno sprejeli
Sklep 5-1:
Odbor za družbene dejavnosti sprejme Poslovno poročilo Zavoda za kulturo Bled za leto 2016
Glasovanje: 7 prisotnih, 7 ZA
Ad 6) Seznanitev s projektno nalogo za vzpostavitev Medgeneracijskega centra Bled

Projektno nalogo za vzpostavitev Medgeneracijskega centra Bled je navzočim predstavil direktor
občinske uprave Matjaž Berčon. Ime še ni dokončno. Gradnja se predvideva v naslednjih letih na
območju Seliš. Gre za zemljišče, ki ga je kupil Nepremičninski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja in bo investitor v stanovanja (83 komercialnih stanovanj, od tega 60
najemniških oskrbovanih stanovanj in 23 stanovanj za odkup). Isti koncept se trenutno izvaja v
občini Izola. Predstavil je še koncept dnevnega varstva, center dnevnih aktivnosti in enote
knjižnice, kar bo javnega značaja, zato je sofinancer v tem delu občina.
Sledila je kratka razprava v kateri so imeli člani predvsem vprašanje, kdo bo lahko kupil ta
stanovanja. Odgovor je bil, da bo stanovanje lahko kupil vsak, ki bo star nad 65 let. Člani odbora
so imeli pomisleke, da se bo z nadaljnjimi prodajami stanovanj izgubil prvotni namen
oskrbovanih stanovanj. Sledilo je pojasnilo, da bo imelo 60 oskrbovanih stanovanj najemniški
značaj.
Nato so člani Odbora soglasno sprejeli
Sklep 6-1:
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s projektno nalogo za vzpostavitev
Medgeneracijskega centra Bled
Glasovanje: 7 prisotnih, 7 ZA
Ad 7) Sprejem osnutka sprememb in dopolnitev Statuta Občine Bled
To točko je na dnevni red uvrstila predsednica Odbora Karmen Kovač, ker je mnenja, da se
Odbor za družbene dejavnosti in Odbor za gospodarstvo in turizem ne bi smela združiti. Točke
dnevnega reda so namreč precej različne, prav tako bi bil prihranek v proračunu minimalen.
Obstaja bojazen, da bi se na ta način izgubil pomen družbenih dejavnosti. Svoje nestrinjanje s
tem predlogom so v razpravi izrazili tudi ostali člani.
Člani Odbora so tudi mnenja, da je obseg točk dnevnega reda že sedaj precej obsežen (predvsem
na seji občinskega sveta) in ni mogoče kakovostno obravnavati ter se pripraviti na sejo.
Člani Odbora za družbene dejavnosti so izpostavili svoje nestrinjanje s predlagano združitvijo
Odbora za družbene dejavnosti in Odbora za gospodarstvo in turizem. Predlagajo, da ostaneta
Odbor za družbene dejavnosti in Odbor za gospodarstvo in turizem samostojni delovni telesi.
Nato so člani Odbora soglasno sprejeli
Sklep 7-1:
Sklep: Odbor za družbene dejavnosti predlaga, da se Odbor za družbene dejavnosti in
Odbor za gospodarstvo in turizem ne združita in ostaneta samostojni delovni telesi.
Glasovanje: 7 prisotnih, 7 ZA
Ad 8) Sprejem osnutka sprememb in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta Občine Bled
Razlog za uvrstitev točke na dnevni red je enak kot pri točki 7.
Člani Odbora soglasno sprejeli
Sklep 8-1:
Sklep: Odbor za družbene dejavnosti predlaga, da se Odbor za družbene dejavnosti in
Odbor za gospodarstvo in turizem ne združita in ostaneta samostojni delovni telesi.
Glasovanje: 7 prisotnih, 7 ZA
Ad 9) Razno
Pripomb oziroma predlogov ni bilo.

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.
Zapisala
Neja Gašperšič

Predsednica Odbora
KARMEN KOVAČ, l.r.

