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ZAPISNIK
14. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, ki je bila v torek, 19. septembra 2017, ob 17. uri v
prostorih Triglavska roža na Bledu.
Prisotni člani: 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
Opravičeno odsoten: Franci Sebanc
Občinska uprava: Matjaž Berčon, Aleksandra Žumer
Ostali prisotni: Romana Purkart (Radio Triglav)
Vabilo za sejo so svetniki prejeli v četrtek 8. septembra 2017 po elektronski pošti s povezavo do
gradiva na spletnih straneh Občine Bled, zapisnike delovnih teles pa 18.9.2017 po elektronski
pošti.
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 14. redne seje
2. Potrditev zapisnika 13. redne seje z dne 15. 6.2017
3. Pobude in vprašanja
4. Razpolaganje z občinskim premoženjem-izvzem zemljišč iz javne rabe
5. Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega
prometa v Občini Bled – 3
6. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto
2017 – rebalans 2
7. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2018
8. Sprejem ugotovitve, da so izpolnjeni pogoji za spremembo podrobnejše namenske rabe
zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev brez poprejšnje spremembe OPN Bled
9. Sprejem Poročila o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2016
10. Kadrovske zadeve -Predlog člana SPV
11. Razno
Sklep št. 1:
Občinski svet Občine Bled sprejme dnevni red 14. redne seje
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Sklep JE bil sprejet.
Točka 2:

Potrditev Zapisnika 13. redne seje občinskega sveta z dne 15.6.2016

Sklep št. 2:
Občinski svet Občine Bled potrdi Zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Bled z
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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:
Tamara Bertoncelj:
»Prometni režim vožnje po Ribenski cesti v povezavi s prevozi žlindre iz jeseniške v blejsko občino –
nevarne snovi
Spoštovani!
Ponovno se oglašamo v zvezi s prometnim režimom na Ribenski cesti predvsem v povezavi s
prevozom, nevarnih snovi (žlindre iz jeseniške tovarne Acroni) po tej cesti in njihovim
odlaganjem v gramozno jamo pri Ribnem. Kljub večletnem opozarjanju na omenjeno
problematiko se zadeva ni uredila in je v noči na 14.8.2017 presegla vse razumne meje. Kamioni
so začeli prevažati to ali kakšno drugo vsebino na odlagališče v Ribnem on tretji uri zjutraj, kar je
bilo skrajno moteče tako za prebivalce ob sami cesti, kot za goste, ki bivajo ob omenjeni cesti.
Ker menimo, da sta župan občine in Občinski svet tista, ki morata takoj urediti to vprašanje,
zahtevamo, da nam v skladu z 18. Členom Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št.
20/5, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 31/08, 35/09, 58/10, 101/10 in 81/13) v
roku 15 dni odgovorite na naslednja zastavljena vprašanja in komentarje:
Kako je možno, da ste od 14.8.2017 naprej dovolili prevoz po Ribenski cesti in po drugih
prometnicah na Bledu težkim kamionom, ki se od omenjenega datuma naprej začenja malo po
tretji uri zjutraj, v noči na 15.8.2017 celo od ene ure naprej, in to v času visoke turistične sezone,
ko je ob Ribenski cesti nastanjeno najmanj 200 gostov, še več pa ob drugih prometnicah, po
katerih ti kamioni vozijo?
Kako je možno, da kot občina, deklarirano zavezana turizmu in okoljsko prijaznemu zbiranju in
odlaganju odpadkov, ter turistom im upamo tudi prebivalcem prijaznemu okolju (moto na
spletni strani Infrastrukture Bled »Čisti raj« mora zajemati tudi zmanjšanje onesnaževanja s
hrupom, k čemur omenjeni transport s težkimi kamioni zagotovo ne prispeva) dovolite
odlaganje žlindre iz Acronija Jesenice v deponijo v Ribnem, ki za take odpadke ni ustrezno
urejena? Sprašujemo se tudi in zahtevamo odgovor, kaj je občini Bled bolj pomembno, turizem
usmerjen v trajnostni razvoj ali ozki zasebni interesi posameznikov, ki imajo z odlaganjem tega
in drugih vsebin očitno bogato korist? V odgovoru, ki ste nam ga kot občanom in
davkoplačevalcem dolžni podati, zahtevamo izdelavo neodvisne analize, ki bi jasno podala
okoljski vpliv vožnje in odlaganje žlindre in drugih materialov v omenjeno deponijo (trditvam v
članku, ki ju v nadaljevanju navajamo, žal ne verjamemo). Čudi nas, da se stvari dogajajo brez
vedenja in informiranja občanov, zato zahtevamo, da občane na ustrezen način (ne samo na
občinski oglasni deski) in z uporabo vseh možnih komunikacijskih kanalov, obveščate o
vsebinah, ki se odlagajo v deponijo v Ribnem in tudi o načinih in času prevozov. Če je verjeti
članku v delu 7.11.2013, da žlindra ni več nevarna (http://www.delo.si/novice/slovenija/ni-vecdvomov-o-predelavi-zlindre.html), pa je naravnost zastrašujoče, da občina dovoli in se odloča za,
kot je lahko iz članka razumeti, dolgoročno delovanje omenjene gramoznice in s tem povezanim
transportom tega materiala iz Jesenic na Bled. Kot kaže, so se na Jesenicah elegantno rešili tega
problema in ga prenesli na Bled, kar bi lahko razumeli tudi, da bo s tem turistična ponudba
bogatejša.
Zaradi prevelike osne obremenitve, ki jo povzročajo kamioni, je Ribenska cesta že sedaj močno
poškodovana, zato zahtevamo, da se omeji osna obremenitev na za Ribensko cesto sprejemljivo
vrednost, poleg tega pa tudi odločno zahtevamo (kar smo v preteklosti že večkrat), da se

ponovno omeji hitrost na največ 40 km/h. To je bil dogovor, ki smo ga občani, ki stanujemo ob
Ribenski cesti, dosegli ob odstranitvi hitrostnih ovir. Odgovor občine na v preteklosti že
postavljene zahteve po vzpostavitvi odstranjenega režima 40 km/h, da je bila omejitev
odstranjena zaradi mnenja policije, je skrajno zavajajoč, saj po zakonu ni policija tista, ki bi
določala režim prometa, ampak je to upravljavec ceste, torej Občina Bled.
Prosimo, da odgovor, ki ste ga dolžni posredovati, objavite v naslednjem občinskem glasilu
Blejske novice, lahko tudi skupaj s tem dopisom.
S spoštovanjem!
Stanovalci Ribenske, Jarška in Alpskih blokov
Moja VPRAŠANJA:
Glede na to, da so odvoz komunalnih odpadkov zmanjšali na 1x mesečno, zakaj občani nimamo
nič od tega? Položnice so še vedno enake, kot prej…..
Rada bi videla fakture, ki jih je Infrastruktura izdala Občini Bohinj za odvoz stekla, Šobcu za
odvoz smeti in Škofje Loki za pranje kant…..
In še zadnje kar me zanima je:
Kakšen je bil strošek dela in odvoza smeti v času prireditev? Ali so bili prej omenjeni stroški
vračunani v ceno najema »štanta« ali boste stroške prikrili tako, da jih boste zaračunali
občanom?«
Časlav Ignjatović:
Odgovor na moje vpršanje glede začasnega parkiranja na Bledu, me ni prepričal.
Zato sem željene informacije pridobil pri gospe Urški Kregar.
Table za potrebe občanov in začasno parkiranje so:
-VRTEC 60 MIN.
-LEKARNA 30 MIN.
-KNJIŽNICA 30 MIN.
-ŠPORTNA DVORANA 60 MIN.
-TRGOVSKI CENTER 60 MIN.
-MERKATOR MLINO 15 MIN ZA STRANKE TRGOVINE.
-MERKATOR SELIŠE 60 MIN.
-----Šola in Občina je v postopku in bo tudi kmalu?
Table – »Dovoljeno za stanovalce«.
Pri večstanovanjskih stavbah na katere je občina pridobila lastninsko pravico nad asfaltnimi
površinami, vendar iz drugih praktičnih razlogov. S tablami se reši problem.
Problem parkiranja glede na zmožnosti parkirnih prostorov na Bledu je nevzdržen in v
naslednjih letih bo še slabše, ker se ne rešuje pravilno in plansko, ker se iz leta v leto ponavlja
kaos.
Zaparkirano je mlinsko polje, privat prarkingi, parkingi pred večstanovanjskimi objekti in tn.
Če ne bomo resno reševali problem parkiranja, bo kaos še hujši, ker bo s severno obvoznico
pretok prometa hitrejši in s tem tudi dostop do jezererske sklede še večji.
Pobiranje in štetje denarja od parkirnine pobirajo redarji. Ali s tem ne zgubljajo nadzornega
časa. Kako je to rešeno v drugih občinah?
Simon Sirc:
Z odgovori nismo povsem zadovoljni.
Ni bilo odgovora na vprašanje kdo je bil nadzornik, kdo je opravil tehnični prevzem.
Vzdrževanje iz naslova prvotno slabo opravljenih del ne opravičuje investicij in vlaganj, slednje
seveda vsekakor podpiramo, nikakor pa ne plačevanje za odpravo napak.
Kar se tiče požarnega alarma je napako potrebno čimprej odpraviti. Kaj se bo zgodilo, če res
zagori in se evakuacija ne bo izvedla dovolj hitro? Tipka za odpiranje vrat se še vedno zatika,
opaziti je da so vrata kar odklenjena (vstop v garderobe k Vrabčkom, Vevericam).
Smrad po hodnikih zaradi neustreznih barv je bil prisoten še lani. Kmalu se bo pričela sezona
kurjenja in v primeru ocenjene neustreznosti bomo zahtevali, da se opravijo meritve.

Tla v luknji drsijo in bilo je že več padcev. Glede ustrezne drsnosti podlage bi prosil, da
posredujete meritve drsnosti tlaka, ki ocenjujejo ustreznost. Skeptični smo glede delnih
premazov, saj slednji lahko še poslabšajo nevarnost (prehod iz nedrseče podlage na drsečo),
hkrati pa ne odpravljajo problema bleščanja.
To so napake na katere predstavniki sveta staršev in vrtca že dalj časa opozarjajo in še vedno
niso odpravljene. Če izvajalci trdijo da je vse ok, naj meritve opravi neodvisen strokovnjak.
Kakorkoli že, tokrat vas še enkrat opozarjamo o resnosti napak in želimo, da se prioritetno
pristopi k odpravi le teh. Nikakor si ne želimo, da se komu od otrok kaj zgodi.
PREHOD ZA PEŠCE PRI MERKATORJU:
Z odgovorom iz prejšnje pobude na temo prehod za pešce nismo bili zadovoljni –> ali je tistih
nekaj "začasnih črt" res tako velik strošek? Zaradi navade pot tam redno večkrat na dan prečkajo
otroci. Če nekega otroka tam zbije avto bo škoda nepopravljiva.
Pri 8. točki smo dodali vprašanje/pobudo občanke, navezujoč se na spremembo prostorskih
aktov in vljudno naprošamo za odgovor:
Podpisana Vester Danica vlagam pobudo za hitrejšo pripravo strokovnih podlag za realizacijo
podrobnega prostorskega plana za območje Dobe.
Navedeni plan naj bi bil sprejet že v letu 2015, po današnji informaciji gospe Saše Repe bo za
sprejem potrebnih še kaki dve leti.
Zaradi nesprejetega plana so ustavljeni vsi posegi v prostor na območju Dob (prizidave,
garaže in novogradnje), dovoljene so samo rekonstrukcije objektov. S tern je kršena
temeljna ustavna pravica lastnikov zemljišč, kajti »Lastninska pravica je imeti stvar v
posesti, jo uporabljati in uživati na najobsežnejši način in z njo razpolagati . Omejitve
uporabe in uživanja lahko določi samo zakon. Ta pravica ne more biti vezana na rok ali
pogoj in je predmet razpolaganja (37.čISPZ)«
Občina krši ustavo in zakon, zato pričakujem, da bodo postopki, ki so potrebni za pripravo
strokovnih podlag končani in PPP sprejet v najkrajšem zakonsko dopustnem roku. V kolikor
odgovora, ki zakonske roke upošteva ne bo, born vložila predlog za Ustavno presojo.
Danica Vester
Zasip, 13.9.2017
Aneta Varl:
1. Najprej se zahvaljujem občini Bled pri pomoči povrnitve odpiralnega časa trgovine na
Bohinjski Beli ob enem pa sprašujem, če ste bili obveščeni o novem delovnem času
trgovine, namreč od 18.9.2017 naprej je trgovine odprta le do 16.00 ure.
2. Dajem pobudo za več zaposlitev redarjev, ker v času turistične sezone je to nujno
potrebno.
Anton Omerzel :
Z odgovorom glede najemnine na Homu nisem zadovoljen. Te pravne potuhe, ki ste jih napisali
sem že prvi dan izvedel in me zanima, glede na to, da ste mi župan, garantirali, da s 30.9.2017
gospa, ki je sama izjavila, da ne bi šli na sodišče, ampak da bo sama zaprla gostišče in me zanima,
kako je s tem, ali je občina o tem kaj obveščena. Po drugi strani pa ni logično, da vas, ki ima tisoč
prebivalcev sama ne more rešit problema z najemnico in zahtevam, da v kolikor 30.9.2017 ne bo
odšla, da se sprožijo ustrezni postopki, da najemnica odide.
Žalosti me tudi to, da sem bil s strani predstavnikom SMC obveščen, da pletnarji ne plačujejo
takse. Predlagam, da se take novice ne širijo okrog, ker pletnarji imajo plačane vse dajatve,
vključno lansko in letošnje leto in ni potrebe, da se širi lažen alarm.
Zanima me, kdaj bodo svetniki javno obveščeni z dogodki na Lisicah. Namreč če je res to, da
gospod kuri karbon in druge stvari, vam povem, da je to povezano z rakovimi obolenji in da je to
zelo resna zadeva in predlagam ostrejši nadzor in da se takoj odreagira, ko se pojavi prvi tak
dim, saj gre za večletno zadevo in ne vidim razloga, da se ta zadeva ne uredi. Nujno je potrebno
zadevo sankcionirat, saj se ni dobro igrat z zdravjem naših občanov.

Časlav Ignajtovič je glede na to, da, da je bila omenjena njihova stranka v zvezi s pletnarji
dodal, da naj se v tem primeru njihova stranke ne omenja, saj če se v njegovem prostem času
sestaja z nekaterimi člani njihove stranke, še ne pomeni, da je to stališče stranke.
Župan Janez Fajfar je svetnici Bertoncljevi odgovoril, da je občina pristojna samo za ceste in
dodal, da ni nobenega problema, da se hitrost omeji na 40 km/uro, vendar po je potrebno vedeti,
da se s tem v celoti ne strinja KS Ribno. Dodal je še, da se v zvezi s tem pripravlja elaborat.
Svetniku Omerzelu je glede najemnice lokala na Homu odgovoril, da bo le-to še enkrat poklical
na razgovor in se o dejstvih izjasni.
Matjaž Berčon je svetnici Bertoncljevi odgovoril, da stroške v času prireditev na jezerski
promenadi pokrije Turizem Bled preko fakture in posamezni gostinski ponudniki. Skratka tisto,
kar pustijo na javnih površinah obiskovalci, pokrije turizem in tudi čiščenje, medtem ko pa vsak
gostinski lokal pa je po zakonodaji zavezan plačevat svoje vrste odpadkov.
Glede zmanjšanja odvozov in s tem povezanih prihrankov pa je predlagal, da se neposredno
vpraša direktorja Infrastrukture, ki bo prisoten v nadaljevanju.
Glede Ribenske ceste je še dodal, da se pripravlja elaborat prometne ureditve. Obrazložil je, da če
župan sprejme ukrep omejitve tonaže ali hitrosti, mora to temeljiti na zelo resni analizi, kajti
tako kot se pritožujejo občani, se lahko tudi pritožujejo drugi uporabniki ceste, torej tisti,
katerim bi se na nek način omejevala vožnja. Dodal je še, da se bo odgovorilo na temeljit način.
Glede pobud parkiranja je dodal, da časno parkiranje je dodal, da se trenutno sprejemata še dva
režima, praktično je potrebno izdelat table in sprejet neko odločbo. Tudi glede dovoljenj za
stanovalce se je strinjal, da se to v nekem paketu ureja.
Glede pobiranja parkirnine je dodal, da je to res mogoče nekoliko zamudno delo za redarje in
dodal, da so v kadrovskem načrtu za leto 2018 tudi predvidene nove zaposlitve, glede na to, da
sta dva redarja zapustila službo redarja, vendar pa sta že dva pripravnika redarja in se na tem
področju ni bati kadrovskega izpada in dodal, da se bo služba okrepila z nadzorniki parkirišč, ki
bodo tudi prevzeli samo upravljanje parkingov. Podoben sklep je bil sprejet tudi na Svetu zavoda
za turizem oziroma kot priporočilo občini, da naj zagotovi sredstva tako na področju redarske
službe, kot same komunale, da se za naslednjo turistično sezono bolje pripravi.
Glede vrtca je obrazložil, da v tem trenutno občina ni plačala še nič za odpravo napak, vedno se
uveljavlja reklamacije, kar pa je zelo dolgotrajno, saj se izvajalci temu upirajo in dodal, da ima
občina relativno omejene možnosti, razen tega tudi nenehnega pritiska, po drugi strani pa
prejema tudi zabeležke, ki niso samo s strani izvajalcev ampak tudi s strani vrtca, da takrat, ko
pa pride nekdo pogledat prijavljene napake, pa vse dela. Dodal je še, da velikokrat pa prihaja do
takih napak tudi iz nepravilne oziroma nevešče uporabe, kar pa ni izgovor, saj morajo stvari
funkcionirati in dokler bo še v garancijski dobi, se to rešuje po tej poti.
Prehod pri Policiji je bil takoj po zaključku prvega dela rekonstrukcije Seliške ceste označen in
kot se ve, je bil na pobudo občana izbrisan, ker je bilo občini očitano, da je to prometno nevarno.
Dodal je še, da se bo to uredilo v marcu, aprilu 2018, ko bo gradil bencinski servis in se bo v
tistem delu se bo uredil uvoz k Petrolu in sočasno s tem uvozom se bo povezal pločnik in se bodo
uredili vsi prehodi, ki bodo skladni z osnovnim projektom.
Glede odpiralnih časov je dodal, da Mercator ni obvestil nikogar, da je že prešel na zimski
delovni čas, tako bodo njimi potekali pogovori, kaj je bil razlog za to odločitev.
Glede domnevnega sežiganja nevarnih snovi na Lisicah, kjer se pobude vrstijo že leta, je bilo
nekaj tednov nazaj na pobudo prijave, je policija opravila ogled na kraju samem ob prisotnosti
prijavitelja in ob prisotnosti medobčinskega inšpektorja in se vodi, ki se vodi v pristojnosti
policije in pristojnosti inšpekcijskih služb.
Na seji odborov, kjer je bilo postavljeno vprašanje s strani svetnika Omerzela, koliko je bilo
vplačanih pristaniških pristojbin v letošnjem letu, je bilo obrazloženo, da je bilo vplačanih
137,500,00 €, od tega 115.000,00 € s strani Pletnarskega združenja.
Točka 4: Razpolaganje z občinskim premoženjem-izvzem zemljišč iz javne rabe
Uvodno obrazložitev je podal pomočnik župana za infrastrukturni in strateški razvoj
Matjaž Berčon

Ugotovljeno je bilo, da se z vsebino strinjata Odbor za proračun in občinsko premoženje in
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja
Sklep št. 3:
Občinski svet Občine Bled potrdi izvzem iz javnega dobra za zemljišča:
- parc. št. 476/1 k. o. Rečica,
- parc. št. 1344/3 k. o. Ribno,
- parc. št. 1205/4 k. o. Želeče,
- del parc. št. 1218/1 k. o. Želeče,
- del parc. št. 1197 in 1196/4 k. o. Želeče.
Nepremičnine se prenesejo v last Občine Bled.
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Sklep JE bil sprejet.
Točka 5: Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju
cestnega prometa v Občini Bled-3
Uvodno obrazložitev je podal predlagatelj, podžupana Anton Mežan.
Ugotovljeno je bilo, da se z vsebino strinjata tudi Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo
okolja in Odbor za gospodarstvo in turizem.
Župan je ugotovil, da ni bilo vloženega nobenega amandmaja in zato skladno s Poslovnikom ni
bilo razprave in dal na glasovanje
Sklep št. 4:
Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o urejanju cestnega prometa v Občini Bled – 3.
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Sklep JE bil sprejet.
Točka 6: Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine
Bled za leto 2017 – rebalans 2
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon, pomočnik župana za infrastrukturni in
strateški razvoj
Ugotovljeno je bilo, da se z vsebino strinjajo Odbori, ki so točko obravnavali.
Sklepi št. 5:
1. Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Bled za leto 2017 – rebalans 2.
2. Občinski svet Občine Bled sprejme sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja
z nepremičnim premoženjem za leto 2017 za nepremičnine - rebalans 2.
3. Občinski svet Občine Bled sprejme Stanovanjski program Občine Bled za leto
2017- rebalans 2.
4. Občinski svet Občine Bled sprejme Letni program športa v Občini Bled za leto

2017-rebalans 2.
PRISOTNI
16
Sklepi SO bili sprejeti.
Točka 7:

ZA
16

PROTI
0

Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2018

Uvodno obrazložitev je podal pomočnik župana za infrastrukturni in strateški razvoj
Matjaž Berčon.
Ugotovljeno je bilo, da se z vsebino strinjajo Odbori, ki so točko obravnavali.
Srečko Verning je dodal, da se proračun za leto 2018 sprejema relativno zgodaj, vendar pa
poudaril, da je to pametno, saj se neka osnovna sredstva trasirajo za leto 2018 in da se ne zapade
v situacijo, da se financiranje rešuje po dvanajstinah. Predvideval je, da je to verjetno povezano z
nekaterimi postavkami, ki jih bo zelo težko postavit (dohodnina). Dodal je, da je zelo previden
tudi pri oceni pokrivanja stroškov plač, kot posledica odločitve vlade oziroma podpisa s
sindikati za odpravo plačnih razmerij, kar verjetno ni nič narobe, vendar pa za sam proračun
predstavlja kar nekaj resne obremenitve. Dodal je še, da je vlada del te obremenitve prenesla
direktno na občine, saj občine financirajo del plač za vrtce, za svoje zaposlene in del stroškov za
knjižnico. Spraševal se je, kakšne posledico bodo na proračun in ugotavljal, da so posledice take,
da denar, ki je dodatno ustvarjen na občini, se mora po novem porabiti za del plač in ugotovil, da
se ta dodatno ustvarjena sredstva, namesto za investicije in razvoj, porabljajo za plače in je
mnenja, da je taka politika vladajoče strukture, s SMC na čelu, škodljiva. Ocenil je, da gre v
naslednjem letu vsaj za 200.000,00 € razlik, mogoče tudi več, ampak če gre za toliko razlik to
pomeni, da se vsakih 10let zaradi teh povečanj zgubi ves investicijski potencial.
Jano Špec je zanimalo, ali je v tem proračunu že zagotovljeno dovolj sredstev za upravljanje
turističnih tokov za naslednjo sezono oziroma ali se je zagotovilo dovolj finančnih sredstev za
povečan obisk gostov na Bledu, da se bo lahko ponudila kakovostna storitev in tudi kvalitetno
življenje občanov. Dodala je še, da je potrebno zagotoviti dovolj finančnih sredstev za povečano
redarsko službo, za povečano varnostno službo, imeti dovolj kadrovskega in strokovnega
potenciala, zato da bo Bled čist in urejen. Polega tega pa predlagala, da je potrebno imeti dovolj
informacij za goste, mogoče tudi o tem, kakšna so pravila obnašanja na Bledu, jih o tem osveščati
(predvsem parkirišča). Dodala je še, da glede na to, da je od turistične takse predviden prihodek
1.300.000,00 € in povedala, da je prav iz naslova same turistične, ki ima namenski vir, potrebno
najprej zagotoviti sredstva, da se vzpostavi neke normalne pogoje. Mnenja je bila, da tako občina,
kot lokalna turistična organizacija Turizem Bled, pričnejo upravljati s turističnimi tokovi.
Mihaela Pesrl je predlagala, da se v investicije vključi še streha na Zadružnem domu v Ribnem,
ki se sedaj že obnavlja in da se doda že vodovod in cesta za spodnjo vas na Selu.
Anton Mežan je prosil, da predno bo šlo v preplastitve določenih že asfaltiranih cest, da se
najprej asfaltirata oba odseka, o katerih se govori že kar nekaj časa, to je na Partizanski in v
Ribnem.
Anton Omerzel je glede varovanja, ki ga je omenila svetnika Špec, dodal, da apelira na občinsko
upravo, da jev naslednjem letu potrebno vsaj dva, tri redarje zaposliti, da se ne bodo ponavljale
stvari kot so se in predlagal, da vsi tisti, ki prirejo oziroma so udeleženi na promenadi,
izračunajo, da je 6 WC premalo in da se je potrebno temeljito pripravit. Predlagal je, da takrat ko
so špice prireditev, ki so zares dobro obiskane, vključi tudi naše redarje. Predlagal je še, da naj se
lokale odda, saj se s tem pridobijo dodatna sredstva, potrebno pa je čimveč delat na temu, da
bodo občani pričeli razumevati, da je potrebno dvigniti nivo gostov.
Župan Janez Fajfar je dodal, da je prav, da se cene na Bledu dvignejo, samo pred tem pa je
potrebno na Bledu dvigniti nivo ponudbe, ki na Bledu še vedno šepa, posebej pri največjih
ponudnikih, pa tudi pri ostalih, saj dobi kar veliko pritožb gostov.

Sklepi št. 6:
1. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Bled za
leto 2018.
2. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Kadrovskega načrta Občine Bled za
leti 2018 in 2019 ter kadrovski načrt MIR Bled, Bohinj in Železniki za leti 2018 in
2019.
3. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Letnega načrta pridobivanja in
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bled za leto 2018.
4. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Stanovanjskega programa Občine Bled
za leto 2018.
5. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Letnega programa športa v Občini
Bled za leto 2018.
6. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Letnega izvedbenega načrta
financiranja področja kulture v Občini Bled v letu 2018.
PRISOTNI
16
Sklepi SO bili sprejeti.

ZA
16

PROTI
0

Točka 8: Ugotovitev občinskega sveta, da so izpolnjeni pogoji iz Zakona o prostorskem
načrtovanju glede spremembe podrobnejše namenske rabe zemljišč in prostorskih
izvedbenih pogojev s spremembami in dopolnitvami OPPN Seliše brez poprejšnje
spremembe OPN Bled
Uvodno obrazložitev je podal pomočnik župana za infrastrukturni in strateški razvoj
Matjaž Berčon.
Ugotovljeno je bilo, da se z vsebino strinja Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo
okolja.
Časlav Ignjatović, je dodal, da ne izpadejo dvojna merila, ker je to najbolj nevarno, država v
Državi, torej nekateri prosijo za podobne zadeve deset let in več, da se ne bo zgodilo, da bo
nezadovoljstvo, da se ene podpira, druge ne in dodal, da se bo pri tej točki vzdržal.
Simon Sirc je dodal, da sicer nima zadržkov, vendar pa ga čudi, da je bila tabla že postavljena,
sedaj pa se naknadno spreminja OPPN, skratka po splošnem PIPU za to kategorijo tam hostli
niso dopustni, tudi ne aparmatji in je bil mnenja, da bo šlo verjetno za hotelsko in podobno
gostinsko stavbo. Zanimalo ga je tudi, kako bo s preostalimi prostorskimi načrti.
Srečko Vernig je dodal, da ko se načrti sprejemajo, se ne ve vsega in se sprejemajo na podlagi
zatečenih stanj, ki pa se z leti spreminjajo. Bil je mnenja, da je pravi način, da se prisluhne takim
konkretnim pobudam in da se omogoči napredek.
Anton Omerzel je dodal, da je bilo na odboru vse do dobra predstavljeno in tudi prediskutirano
in dodal, da pozdravlja to spremembo.
Jana Špec je dodala, da bo potrebno nekoč izračunati, koliko je absorpcijska moč Bled, se pravi,
koliko turistov je Bled še sposoben sprejeti. Ko bo enkrat izračunano, koliko gostov lahko Bled
sprejme glede na obstoječo infrastrukturo (komunalno, cestno in ostalo), bo potrebno biti
pozoren, kje se bodo še odpirale možnosti gradnje nastanitvenih obratov.
Matjaž Berčon je glede absorpcijske sposobnosti dodal, da dogovarjanje okoli te sposobnosti
zrela, ko bodo svetniki prejeli predlog OPN. Dodal je še, da je korekcijski faktor v tem, za kakšen
tip nastanitve se bodo odločali.
Glede dvojnih meril je dodal, da teh dvojnih meril ni in če je zakonska osnova jasna (56.A člen).
Glede samih postopkov sprejemanja prostorskih aktov pa je bilo že večkrat omenjeno,
spremembe in dopolnitve OPN so v sklepni fazi in bodo šle smernice v roku štirinajst dni
nosilcem urejanja prostora. Dodal je še, da je trenutno v delu novih ali pa sprememb in

dopolnitev pet OPPN. Glede same hitrosti oziroma pristopa k pripravi OPPN, je dodal, da tisti, ki
se financirajo s sredstvi investitorjev, seveda gredo naprej, saj so ti investitorji bolj
zainteresirani in plačajo tudi vse postopke, občina pa suportira te postopke in ga poskuša
nezavirati.
Sklepa št. 7:
1. Občinski svet Občine Bled ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji 1. in 2. alineje prvega
odstavka 56.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07,
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) glede spremembe
podrobnejše namenske rabe zemljišč s parc. št. 116/8 k.o. Želeče v enoti urejanja
prostora BL-27 iz območja centralnih dejavnosti (C) v območje za turizem (BT) in
prostorskih izvedbenih pogojev s spremembami in dopolnitvami OPPN Seliše
brez poprejšnje spremembe Občinskega prostorskega načrta Občine Bled.
2. Ugotovitev se navede v skladu s četrtim odstavkom 57. člena ZPNačrt v sklepu o
začetku postopka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega
načrta za območje BL-27 Seliše na Bledu, ki se ga objavi v Uradnem glasilu
slovenskih občin in na spletni strani Občine Bled.
PRISOTNI
ZA
PROTI
16
13
1
Sklepa STA bila sprejeta.
Točka 9: Sprejem Poročila o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za
leto 2016
Uvodno obrazložitev je podal direktor Infrastrukture Bled d.o.o., mag. Janez Resman
Ugotovljeno je bilo, da se z vsebino strinja Odbor za proračun in občinsko premoženje
Tamara Bertoncelj je dodala, da se njeno vprašanje ne nanaša na poročilo, vendar pa jo zanima,
glede na to, da so odvoz komunalnih odpadkov zmanjšali na 1x mesečno, zakaj občani nimamo
nič od tega, saj so položnice so še vedno enake, kot prej in dodala še, da bi rada b videla fakture,
ki jih je Infrastruktura izdala Občini Bohinj za odvoz stekla, Šobcu za odvoz smeti in Škofje Loki
za pranje kant. Glede vode, ker je še vedno močno klorirana, pa jo je zanimalo, kdaj so bili
nazadnje vzeti vzorci vode.
Janez Resman je povedal, da Infrastruktura opravlja tudi dela izven Občine Bled in Občine
Gorje in za vsa opravljena dela seveda obstajajo fakture in dodal, da bo do naslednje seje
pripravil vse te fakture, prav tako za odvoz smeti s Šobca.
Kar se tiče same vode je povedal, da se le-ta klorira. Dodal je še, da je samo zajetje vode od
spomladi v lastništvu Občine Gorje, ki je tudi odgovorna za samo sanacijo in investicijo na teh
vodih. Povedal je, da je bilo z zadnjim vzorčenjem ugotovljeno, da je voda dobra in se vzorci
lahko preverijo tudi na sedežu podjetja. Povedal je, da je Infrastruktura samo upravljalec, vse
investicije vodijo drugi, kar pa se tiče termina »dobro« pa to pomeni, da je vzorec skladen z
zakonom in dodal, da je zadeva bolj kompleksna.
Časlava Ignjatovića je zanimalo glede, kako je s poročilom,saj v samem opisu dogodkov ni
absolutno zapisano, da je nič in kot je razumel, bo za dobro ime potrebno tudi nekaj postoriti in
tudi upa, da obstaja strategija.
Vprašal je tudi, kaj je s trgovino »druga roka«, saj je rok 1.9.2017 že mimo, pa te trgovine še
vedno ni.
Janez Resman je glede revizorjevega poročila povedal, da so že pristopili k odpravljanju teh
pomanjkljivosti in so te že v veliki večini tudi odpravili.
Glede samega centra ponovno uporabe je obrazložil, da je narejen 90 % , vendar pa glede na
sezono so se kadrovsko podcenili in zato še ni pripravljen in dodal, da bo ta center odprt.

Jana Špec je bila mnenja, da Poročilo javnega podjetja ne bi smelo biti predstavljeno šele
trimesece pred iztekom leta in vprašala, če bodo v plan za leto 2018 imeli na razpolago dovolj
kadrovskih virov, finančnih, da bodo pripravljeni na povečan turistični obisk in da bo Bled čist in
urejen.
Janez Resman je odgovoril, da se točno ve, zakaj je bilo Poročilo prestavljeno šele na september
in obljubil, da bo v prihodnjem letu Poročilo predstavljeno v prvi polovici leta.
Glede same pripravljenosti na sezono v letu 2018 pa dodal, da bo podjetje pristopilo k povečanju
kadrov in posledično temu tudi bolj čistemu in urejenemu Bledu.
Anton Omerzel je povedal, da se v vodo vliva 250 l klora na mesec ali tudi več. Zanimalo ga je,
kaj s cenami za občane in vprašal, kdaj se bo cena za občane znižala in kdaj se bo to poznalo na
položnicah.
Janez Resman je glede samih cen povedal, da se vsako leto potrjuje elaborat in tudi sami vedo,
da se bodo določene spremembe v elaboratu spremenile, kar bo za občane ugodnejše.
Janez Brence je dodal, da je pred leti dogovarjanja o UV presvetlevanju, če se bo klor moral
uporabljati in predlagal, glede na to, da se, kot povedano uporabi 250 l klora na leto, pristopi
čimpreje k UV presvetljevanju in predlagal, da se do naslednje seje pripravi do kdaj in po kakšni
ceni bo možno to tehnologijo uvesti.
Matjaž Berčon je dodal, da z vpisom lastninske pravice Občine Gorje ter sprejemom obveznosti
Občine Bled, da se čimpreje participira pri amortizaciji ima Občina Gorje zagotovljen finančni vir,
da to uredi. Dodal je, da je gre v prvi vrsti za pritisk na lastnico vodnih virov in magistralnega
vodovoda, da to zagotovijo. Pričakuje se, da bo potrebno, da se bo zganila tudi širša javnost in bo
verjetno edino to zaleglo, kajti o tem ni nobenega govora. Občina Bled svoje obveznosti plačuje,
financiranje amortizacije pa je namenjeno nekim dolgoročnim vlaganjem.
Janez Resman je še povedal, da Infrastruktura ima pripravljen projekt za UV presvetljevanje,
vendar ni več v pristojnosti podjetja, ki glede na lastništvo, lahko samo opozarja.
Anton Mežan je dodal, da mnogi svetniki niti ne preberejo gradiva oziroma ne vejo o čem ob tej
točki razpravlja. Dodal je še, da če bi vsak od svetnikov prebral gradivo, Blejske novice, če bi vsak
račun, ki ga prejme na dom prebral, bi bilo na seji sigurno pol ure prihranjenega.
Dodal je še, da kar se tiče svetovalca direktorja, da v času, ko je bil svetovalec, zato se sedaj bere
poročilo, spraševal pa se je, da glede na to, ko je sedaj zaposlen nov kader, o katerem se ne
govori, saj se očitno piše drugače kot Ambrožič,bomo videli naslednje leto.
Sklep št. 8:
Občinski svet Občine Bled sprejme Poročilo o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura
Bled d.o.o. za leto 2016.
PRISOTNI
ZA
PROTI
16
16
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 10:

Kadrovske zadeve:

a. Predlog za imenovanje člana Skupnega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu za Občini Bled in Gorje
Uvodno obrazložitev je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja in imenovanja
Anton Mežan
Sklep št. 9:
Občinski svet občine Bled za člana skupnega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu za Občino Bled in Gorje predlaga Dušana Žnidaršiča, Ribno, Ulica I. grupe
odredov 6, Bled.
PRISOTNI
ZA
PROTI
15
14
0

Sklep JE bil sprejet.
Točka 11: Razno
Anton Mežan je še povedal, da so na Komisiji za mandatna vprašanja in imenovanja obravnavali
tudi romsko-sintske problematike. Komisija je bila pozvana, da se opredeli do tega, ali se
imenuje komisija ali ne in je KMVI ocenila, da trenutno to ni potrebno, ker je ocenila, da ni neke
problematike na to temo in je tudi tako majna populacija teh pripadnikov, da Komisija ne vidi
razloga, da bi se ta komisija imenovala.
Seja se je zaključila ob 18,45.

Po zvočnem posnetku zapisala:
Vlasta Pretnar, tajnica župana
Župan Občine Bled
Janez Fajfar

