3. Potrditev zapisnika 1. izredne seje z dne
29. 1. 2019

PREDLAGATELJ:

župan Janez Fajfar

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled potrdi Zapisnik 1.
Občinskega sveta Občine Bled z dne 29. 1. 2019.
1

izredne seje

Številka: 034-1/2019-6
Datum: 29.01.2019
ZAPISNIK
1. izredne seje Občinskega sveta Občine Bled, ki je bila v torek, 29. februarja 2014,
ob 17. uri v prostorih Infocentra triglavska roža Bled
Prisotni občinski svetniki: Anton Mežan, Franc Sebanc (od 17.03 dalje), Mihaela Pesrl,
Elvira Krupić, Darko Mlakar, Anton Omerzel (do 18.00), Jožica Zupan (do 18.00), Jakob
Bassanese, Aneta Varl, Janez Brence, Srečko Vernig, Boštjan Ploštajner, Klemen Rešek,
Milan Rejc, Jana Špec, Brigita Šolar, Gregor Jarkovič
Župan: Janez Fajfar
Občinska uprava: direktor OU Matjaž Berčon in višja svetovalka za pravne zadeve
Aleksandra Žumer
Ostali prisotni: /
Vabilo za sejo so svetniki prejeli v četrtek, 24.1.2019 po elektronski pošti s povezavo do gradiva
na spletnih straneh Občine Bled. Občinske svetnice in svetniki so na seji prejeli četrti
Priročnik za občinske svetnice in svetnike, ki so ga prejele tudi vse občine v Sloveniji,
predhodno po elektronski pošti pa še Soglasje za avdio-video snemanje na sejah občinskega
sveta Občine Bled ter predlog Sklepa k 4. točki predlaganega dnevnega reda.

Sejo je v skladu z 26. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled vodil župan Janez
Fajfar. Uvodoma je pozdravil svetnice in svetnike ter ostale prisotne ter začel s 1.
izredno sejo. Ugotovil je prisotnost 16 svetnikov.
Za sejo je bil predlagan dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda 1. izredne seje
2. Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Bled
3. Imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta in drugih predstavnikov
občine, ki jih imenuje občinski svet
4. Seznanitev s ključnimi projekti občine Bled v letu 2019 in dalje ter razprava
o izhodiščih za pripravo Proračuna Občine Bled za leto 2019
Sklep št. 1:
Občinski svet Občine Bled sprejme dnevni red 1. izredne seje.
PRISOTNI

ZA

PROTI

17

17

0

Sklep JE bil sprejet.
Župan je člane občinskega sveta seznanil, da bo funkcijo župana opravljal profesionalno.

Točka 2: Imenovanje članov nadzornega odbora
Župan je predsednika KMVVI Antona Mežana prosil, da poda predlog.
predlagala občinskemu svetu, da imenuje nadzorni odbor v sestavi:

KMVVI je

predsednik: mag. Matej Kumerdej
namestnik predsednika: Zvonko Špec
članica: Laura Jerebic
članica: Ida Repovž Grabnar

Dodal je še, da za petega člana komisija ni prejela predloga in soglasja, zato je predlagala,
da se ga imenuje naknadno.
Sklep št. 2:
Občinski svet Občine Bled imenuje Nadzorni odbor v sestavi:
predsednik: mag. Matej Kumerdej
namestnik predsednika: Zvonko Špec
članica: Laura Jerebic
članica: Ida Repovž Grabnar
PRISOTNI

ZA

PROTI

17

9

7

Sklep NI bil sprejet.
Anton Mežan je glede na to, da l sklep ni bil sprejet, podal proceduralni predlog in glede na to,
da mora komisija pripraviti nov predlog za sejo in je prosil, da se glede na določbe Statuta
razčisti, ali občinski svet imenuje tudi namestnika predsednika NO oziroma podpredsednika NO
in prosil, da se preveri, da KMVVI poda statutarno praven poziv za kandidate.
Aleksandra Žumer je odgovorila, da se je uporabila ustaljena praksa in da se je predlagalo tudi
imenovanje namestnika predsednika NO. Pojasnila je, da ko je v zadnji sestavi NO sprejemal svoj
Poslovnik, so tudi tam izrecno določili, da občinski svet imenuje tudi namestnika predsednika
NO, ker so želeli, da je to prepuščeno občinskemu svetu, navedenega pa ni ne v Statutu, ne v
Zakonu.
Točka 3: Imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta in drugih predstavnikov
občine, ki jih imenuje občinski svet

Župan je predsednika KMVVI Antona Mežana prosil, da poda predloge.
Povedal je, da je kot predsednik komisije razočaran nad potekom dogodkov, ki so sledili od
konstitutivne seje OS Občine Bled, saj so si posamezni člani komisije vzeli preveč pristojnosti v
svoje roke in to je očital tudi direktorju in županu. Da pa ne bi bilo dvomov o poteku dogodkov,
je povedal na kratko vso kronologijo oziroma, kako se je zadeva dogajala, da bo predstavljena

jasna slika. To je želel pojasniti zato, ker vsak član komisije širi drugačno zgodbo in je zato
mnenja, da se ta poenoti.
Brez kakršnegakoli namiga ali opozorila je sam po konstitutivni seji ob 8. uri zjutraj posredoval
pravnici Aleksandri Žumer elektronsko sporočilo s prošnjo, da pošlje seznam vseh odborov in
komisij in ostala imena, katera se morajo predlagati Občinskemu svetu in vse navedbe, da ni
hotel sklicati seje KMVVI oziroma, da je to pričel šele na podlagi pozivov delati kot predsednik
KMVVI, ne držijo. Že dan kasneje pa ga je g. Srečko Vernig poklical oziroma poslal elektronsko
pošto na občino s prošnjo, da dobi število članov delovnih teles in vsa delovna telesa, ki se
morajo imenovati in dan kasneje, ko je kot predsednik čakal podatke, prejel tudi elektronsko
sporočilo g. Verniga, tako kot tudi vsi ostali člani komisije, kjer je apeliral, da bi vse zadeve čim
prej poslali naprej. Uro kasneje, je nekaj podobnega oziroma obvestilo poslal g. Brence, da je bila
na Upravno sodišče poslana pritožba zoper sklepa Občinskega sveta z dne 10.12.2018. Pove, da
mu je bilo še isti dan z njegove strani odgovorjeno, da se zahvaljuje za obvestilo in obrazložil, da
je hotel v četrtek sklicati KMVVI o čemer sta govorila že tudi s pravnico Žumrovo, vendar pa je
njegovo obvestilo zadeve precej spremenilo, ker je obstajala teoretična možnost, da bi se
mandati na podlagi njihove sodbe lahko še premešajo, saj je bila s tem namenom tudi s strani
SDS-a oddana pritožba zoper sklepa Občinskega sveta. Zato se je odločil, da bo s sklicem komisije
počakal do odločitve Upravnega sodišča, ki naj bi odločalo v zakonskem roku, 30 dni. Dodal je še,
da je bila njegova želja, da se pošteno razdelijo mesta v odborih glede na število mandatov, tako
kot se je tudi v preteklih dveh mandatih. Dodal je, da bi se sedaj stanje v OS: 5, 2, 2 in 8x1, po
sodbi lahko spremenilo. Povedal je, da je kasneje poslal elektronsko pošto g. Brencetu in
pravnici in prosil za obvestila in korespondenco, vezano na to temo, da se bo lahko takoj po
zaključku postopkov sklicala komisija. Naslednje jutro je prejel s strani direktorja Občinske
uprave e-pošto, da s strani administrativne podpore občinske uprave pri sklicu in izvedbi seje ni
nobenih ovir, kar sam nikoli ni navajal, pri vsem pa se mu zdi najhuje oziroma mu ni zdelo
pošteno, da je prejel zraven še tabelo z vnosom volilnih rezultatov po posameznih listah in
strankah in že z neko razdelitvijo mandatov, katero bi predlagal direktor občinske uprave. Sam
mu je odpisal, da se s predlaganim ne strinja in da tudi pričakuje, da se v delo komisije ne bo
vmešaval. V roku ene ure so poslali svoje mnenje trije člani komisije Janez Brence, Jaka
Bassanese in Janez Brence s prošnjo, da se čim prej skliče seja in ker je bilo to mnenje večine
članov, se je sam s tem strinjal in takoj za tem, še isti dan, čez nekaj ur, že sklical sejo KMVVI za
dan 27.12.2018. Na seji je predlagal, da se predsedniška mesta razdelijo po delovnih telesih, tako
kot se je delalo do danes, da najmočnejša stranka oziroma lista izbere, kje bo imela predsedniško
mesto,potem druga, tretja in tako naprej, vendar so bili ostali štirje člani soglasno proti
njegovemu predlogu. Iz zapisnika komisije je razvidno, da je svetnik Omerzel predlagal, da
ostane na mestu predsednika Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja, svetnik Brence
je podpiral razdelitev predsedniških mest na podlagi izkušenj in sicer tako kot je bilo že v
preteklosti, ter da je svetnik Vernig predsednik Odbora za finance, svetnik Bassanese je bil
pripravljen odstopiti predsedniško mesto v Odboru za gospodarstvo in turizem, če to prevzela
njihova lista (LTM), njihova lista pa bi prevzela Odbor za družbene dejavnosti, vendar pa se sam
s predlaganim ni strinjal, ker je želel, da kot lista, ki je dobila največ glasov in največje zaupanje
volivcev, želi predsedovati Odboru za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja. Ker se ostali s
tem niso strinjali, je predlagal, da na posameznega svetnika pripadajo 4 mesta v vsakem odboru
in pa v odborih in kar na koncu zmanjka za LTM se temu lista odpove, vendar tudi to je bilo za
ostale štiri nesprejemljivo in sprejet je bil sklep, da se v roku 7 dni pozove vse člane OS, da
podajo predloge za imenovanje kandidatov. Poziv je bil poslan 31.12.2018, ker je bila pravnica
zaradi bolezni odsotna, v ponedeljek je bil poziv poslan in poslan tudi sklic za drugo sejo za dne
15.1.2019 in tretja točka je bila »Pregled prejetih predlogov za člane delovnih teles OS, NO
Občine Bled in drugih organov, katere predlaga KMVVI v imenovanju OS, ter oblikovanje
predlogov in mnenj.« Vse to se je dogajalo 9.1.2019, čez nekaj ur pa je bil prejet predlog s strani
svetnika Jaka Bassaneseja, v katerem je napisal tudi to, da so v prvem pregledu in izmenjavi
mnenj še z nekaterimi drugimi člani KMVVI oziroma svetniškimi kolegi ugotovili, da ni velikih
razkorakov. Spraševal se je, s kakšno pravico je svetnik Bassanese pošiljal svetnikom predloge, s
kakšno pravico je kandidate brez soglasij premeščal iz odbora v odbor in to pošiljal drugim
svetnikom s tem tekstom, saj je s tem zavajal svetnike in so bili mnenja, da so eni in drugi

podajali soglasja, pa tega niso, saj niso vedeli za koga točno gre, predvsem pa ga je motilo to, da
se je vse delalo brez vednosti njega, kot predsednika KMVVI in tudi v vednosti direktorja in
župana, v kolikor pa to ni tako, navedeno lahko zanikata. Na drugi seji komisije je bila tretja
točka »Pregled prejetih predlogov« in takoj je bilo jasno, da ostali člani ne bodo pregledovali
nobenih prejetih predlogov in počeli karkoli drugega, kot pa zagovarjali stališče, da se predlog
svetnika Bassaneseja potrdi. Ker je na seji sprevidel, da je bilo brezupno karkoli predlagat, je
vprašal, če kdo nasprotuje predlogu, ki ga je podal Jaka Bassanese in nihče ni nasprotoval, zato je
dal na glasovanje sklep in vsebina sklepa je bila sledeča: »KMVVI predlaga Občinskemu svetu v
imenovanju kandidate za Nadzorni odbor, delovna telesa Občinskega sveta in druge organe ki jih
imenuje Občinski svet skladno s predlogom, ki ga je podal Jakob Bassanese dne 10.1.2019 in je
priloga tega zapisnika« in glasovanje 4 ZA, 1 PROTI (sam je bil proti). Na koncu je še vprašal, če
ima kdo še kaj pod točko »Razno«, je svetnik Vernig predlagal še dodatne sklepe in sicer, »da se
predlagatelje predstavnike list in strank, katerih kandidati so bili s predlogom sprejeti s tem
sklepom in prerazporejeni na druga članstva pozove, da podajo nova soglasja kandidatov za
članstva na katera so predlagani z izglasovanim predlogom«. Vse to je pomenilo, da sploh ni bilo
neke alternative »vzemi ali pusti«, v kolikor ne, je bil naslednji sklep »lahko predlagate drugega
kandidata, če se vaš s tem ne strinja« in še zadnji sklep »v kolikor ne boste dali do določenega
roka svoja soglasja oziroma alternativne predloge, bomo mi še tja poimenovali svoje člane« in
na koncu je vse to pomenilo, da v kolikor se s tem, kar vam je bilo podarjeno ali ne strinjate,
bomo pač še ta mesta zapolnili sami. Povedal je, da se je sam s tem težko strinjal kot svetnik in
kot predsednik komisije. Nato je bilo prejeto ponovno vabilo za sejo in ko je bilo vse skupaj
prerešetano, je pred tem prišel še predlog od svetnika Verniga, kar pomeni, da je bil enkrat že
sprejet sklep, kaj se bo na seji obravnavalo in kaj je bilo predlagano, potem pa se je našel nov
predlog, ker če župan predlaga za na sejo OS, ne morejo biti novi predlogi, saj je bil predlog že
podan. Povedal je, da na zadnji seji ni govoril, ker se je sprijaznil s tem, da lista dobi kar dobi,
niso pa dobili tistega, kar so hoteli. Povedal je še, da naj glasovanje izpeljejo sami, da naj
glasujejo po svoje, ker je vedel, da ni bilo nekih pametnih rešitev in na seji so se sprejeli sklepi,
ki jih je tudi prebral in kar je bil tudi predlog komisij in odborov, ki je bil sprejet s štirimi glasovi
ZA in njegovim enim glasom PROTI.
Anton Meža. je prebral sklepe KMVVI in sicer:
»Sklep 3.1.: KMVVI predlaga občinskemu svetu v imenovanje kandidate za nadzorni odbor,
delovna telesa občinskega sveta in v druge organe, ki jih imenuje občinski svet in sicer kot sledi:

NADZORNI ODBOR
Občinski svet Občine Bled imenuje Nadzorni odbor v sestavi:
Predsednik: mag. Matej Kumerdej
namestnik predsednika Zvonko Špec
član: Ida Repovž Grabnar
član: Laura Jerebic
član:

DELOVNA TELESA
Občinski svet Občine Bled imenuje delovna telesa:

1. Statutarno-pravna komisijo v sestavi
predsednik
Boštjan Ploštajner
namestnik predsednika
Janez Brence
član Aneta Varl
član Anton Omerzel
član
2. Odbor za proračun in občinsko premoženje v sestavi:
Predsednik: Srečko Vernig
namestnik predsednika:
Jana Špec

član:
član:
član:
član:
član

Klemen Pangerc
Anton Mežan
Hugo Zupan
Boštjan Ploštajner
mag. Tamara Bertoncelj

3. Odbor za prostor, varstvo okolja in infrastrukturo v sestavi:
Predsednik
Anton Omerzel
namestnik predsednika: Klemen Rešek
član Janez Brence
član Gregor Jarkovič
član Ljubislava Kapus
član Rok Poklukar
član Marijeta Gogala
4. Odbor za gospodarstvo in turizem v sestavi:
predsednik
Jakob Bassanese
namestnik predsednika: Milan Rejc
član: Franc Sebanc
član: Elvira Krupić
član: Anton Omerzel
član: Matjaž Pristavec
član: Nik Zrimec
5. Odbor za družbene dejavnosti v sestavi:
predsednik
Jožica Zupan
namestnik predsednika
član:
Miran Vovk
član:
Lea Ferjan
član:
Francka Smolej
član:
Darko Mlakar
član:
Aneta Varl

DRUGI ORGANI
-

za člana Nadzornega sveta Javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o.: Peter Pogačar, Janez
Brence,

-

za člane Sveta Zavoda za kulturo Bled: Srečo Vernig, Iztok Pesrl Niko Rakovec, mag. Marjan
Miklavčič, Brigita Šolar,

- za člana Sveta Zavoda za pospeševanje turizma, Turizem Bled: Anton Omerzel,
(po uveljavitvi novega ustanovnega akta še: Anton Mežan, Andrej Begović)
-

za člane Sveta Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled: Miklavčič Maša, Branka Trpin,
Aneta Lavtar;

-

za člana Sveta Vrtca Bled: Boštjan Ploštajner

-

za člana Upravnega odbora Visoke šole za hotelirstvo in turizem: Nives Mušič; Sabina Rešek

-

za članico Sveta Osnovnega zdravstva Gorenjske: mag Tamara Bertoncelj

-

za člana Sveta Gorenjskih lekarn: Boris Ferjan,

-

za članico Sveta Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica: Zora Završnik Črnologar;

-

za člana Sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park: Brigita Šolar,

-

za člana Sveta območne enote Bled Zavoda RS za gozdove Slovenije: Zoran Pogačnik;

-

za članico Sveta območne izpostave Radovljica Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti:
Mihaela Pesrl

-

za člana skupnega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za Občino Bled in Gorje:
Dušan Žnidaršič

SVET GLASILA
Občinski svet Občine Bled imenuje Svet javnega glasila Blejske novice v sestavi:
1. Blaž Ažman,
2. Darja Poklukar,
3. Jožica Vrečko,
4. Anton Mežan,
5. Dušan Žnidaršič,
6. Matej Alijeski,
7. Miha Žvan,
8. Branka Smole,
9. Blaž Marolt,
10. Ludvik Kerčmar,
11. Matej Kristan.
Sklep 3.2.: KMVVI oziroma zanj tajnik KMVVI pozove za nezasedena mesta:
- člana nadzornega odbora: Alena Kofola, ki je podal soglasje za predsednika NO,
- člana statutarno pravne komisije: občinskega svetnika Gregorja Jarkoviča,
- namestnico predsednika odbora za družbene dejavnosti: občinsko svetnico Brigito Šolar;
da se izjasnijo, ali se strinjajo z imenovanjem na predmetna mesta in da podajo soglasje.
V kolikor se strinjajo in podajo soglasje, KMVVI predlaga občinskemu svetu, da jih imenuje na
predmetna mesta.
Sklep 3.3.: KMVVI predlaga občinskemu svetu, da se glasovanje o imenovanju opravi posebej za
nadzorni odbor (zahtevana 2/3 podpora svetnikov) in potem skupaj za vsa ostala imenovanja.
Dodal je, da so osebno zanj, zaradi vseh zadev, ki so se dogajale, sklepi nelegitimni.«
Ker se nihče ni javil k razpravi, je župan dal na glasovanje :
Sklep št.: 3.1:
Občinski svet občine Bled izvede skupno glasovanje o listah kandidatov za delovna telesa
občinskega sveta in o kandidatih za druge predstavnike občine, ki jih imenuje občinski
svet.
PRISOTNI

ZA

PROTI

17

17

0

Sklep JE bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje

Sklepa 3.2 in 3.3.
3.2. Občinski svet Občine Bled imenuje delovna telesa občinskega sveta v sestavi:
1. Statutarno-pravna komisijo v sestavi
predsednik
Boštjan Ploštajner

namestnik predsednika
član: Gregor Jarkovič
član: Anton Omerzel
član: Aneta Varl

Janez Brence

2. Odbor za proračun in občinsko premoženje v sestavi:
Predsednik: Srečko Vernig
namestnik predsednika:
Jana Špec
član: mag. Tamara Bertoncelj
član: Anton Mežan
član: Klemen Pangerc
član: Boštjan Ploštajner
član Hugo Zupan

3. Odbor za prostor, varstvo okolja in infrastrukturo v sestavi:
Predsednik Anton Omerzel
namestnik predsednika: Klemen Rešek
član Janez Brence
član Marijeta Gogala
član Gregor Jarkovič
član Ljubislava Kapus
član Rok Poklukar

4. Odbor za gospodarstvo in turizem v sestavi:
predsednik Jakob Bassanese
namestnik predsednika: Milan Rejc
član: Elvira Krupić
član: Anton Omerzel
član: Matjaž Pristavec
član: Franc Sebanc
član: Nik Zrimec

5. Odbor za družbene dejavnosti v sestavi:
predsednik
Jožica Zupan
namestnik predsednika
Brigita Šolar
član: Lea Ferjan
član: Darko Mlakar
član: Francka Smolej
član: Aneta Varl
član: Miran Vovk
3.3. Občinski svet Občine Bled razreši dosedanje predstavnike občine Bled v organih
ustanov, v katere imenuje občina svoje člane in imenuje nove predstavnike kot sledi:
- za člana Nadzornega sveta Javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o.:
Janez Brence, Peter Pogačar
- za člane Sveta Zavoda za kulturo Bled:
mag. Marjan Miklavčič, Iztok Pesrl, Niko Rakovec, Brigita Šolar, Srečo Vernig,
- za člana Sveta Zavoda za pospeševanje turizma, Turizem Bled:
Anton Omerzel,
po uveljavitvi novega ustanovnega akta še: Anton Mežan, Andrej Begović

- za člane Sveta Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled:
Aneta Lavtar, Maša Miklavčič, Branka Trpin,
- za člana Sveta Vrtca Bled:
Boštjan Ploštajner
- za člana Upravnega odbora Visoke šole za hotelirstvo in turizem:
Nives Mušič; Sabina Rešek
- za članico Sveta Osnovnega zdravstva Gorenjske:
mag. Tamara Bertoncelj
- za člana Sveta Gorenjskih lekarn:
Boris Ferjan,
- za članico Sveta Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica:
Zora Završnik Črnologar;
- za članico Sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park:
Brigita Šolar,
- za člana Sveta območne enote Bled Zavoda RS za gozdove Slovenije:
Zoran Pogačnik;
- za članico Sveta območne izpostave Radovljica Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti: Mihaela Pesrl
- za člana skupnega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za Občino Bled in
Gorje: Dušan Žnidaršič
»Predstavnike občine v drugih organih, v katere imenuje občina svoje člane, se imenuje za
čas mandata občinskega sveta 2018-2022 oziroma do sprejema sklepa o njihovi razrešitvi
na občinskem svetu.«
Občinski svet Občine Bled imenuje Svet javnega glasila Blejske novice v sestavi:
12. Blaž Ažman,
13. Darja Poklukar,
14. Jožica Vrečko,
15. Anton Mežan,
16. Dušan Žnidaršič,
17. Matej Alijeski,
18. Miha Žvan,
19. Branka Smole,
20. Blaž Marolt,
21. Ludvik Kerčmar,
22. Matej Kristan.

PRISOTNI
17

ZA
7

PROTI
10

Sklep NI bil sprejet.

Anton Mežan je predlagal, da se zadeve rešujejo in se sledi tudi predlogu župana na 2.
seji KMVVI, da se v skladu s 84. členom Poslovnika, 2. odstavek, ki se glasi »če
kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov, se na isti seji izvede posamično
imenovanje članov«, kar pomeni, da se glasuje od člana do člana in se glasuje za vsakega
posebej.
Boštjan Ploštajner je postavil vprašanje, če se zadeve lahko rešijo na krajši način, da bi
se dogovorili, zmenili in glasovali samo enkrat.

Aleksandra Žumer je obrazložila, da je bil v gradivu izpostavljen 84. člen Poslovnika,
sklep, da se glasuje v paketu pa je bil podan s strani KMVVI in zato so tudi izglasovano.
Izglasovan je bil prvi sklep, drugi pa ne. Prebrala je celoten 84. člen in prisotne vprašala,
kako bodo glasovali ali po delovnih telesih ali po posameznih članih delovnih teles.
Anton Mežan je predlagal, da se glasuje o posameznih imenih znotraj odborov.
Jakob Bassanese je vprašal ali se bo na isti način glasovali tudi za NO ali samo za člane v
delovnih telesih.
Anton Mežan je pojasnil, da Poslovnik v 84. členu predvideva samo na ta način
imenovanje delovnih teles OS, medtem ko Statut v 41. členu določa, da člane za NO
Občine Bled predlaga KMVVI občinskemu svetu. Predlagal je, da se glasuje v skladu s
Poslovnikom – 84. člen.
Anton Omerzel je predlagal, da se postopek skrajša in predlagal, da je Anton Mežan
predsednik Odbora za okolje in prostor. Dodal je še, da ni glasoval zato, ker se je bilo
povedano, da bo v odbor postavil nekoga sposobnega. Povedal je še, da naj govori
resnico. Povedal je še, da v kolikor štirje glasovi na KMVVI ne pomenijo nič, ni potrebe
da komisija je, potem je KMVVI Toni Mežan in naj sam razporedi tako kot hoče. Dodal je
še, da laže in da po Bledu govori neresnice. Kdo se je dobival? Zato ker ni sklical seje, so
jo sklicali ostali štirje člani, ki jo moramo sklicat in sam kot podpredsednik.
Anton Mežan je imel proceduralni predlog – potem pa se preplepata glasova Antona
Omerzela in Antona Mežana, tako da so besede nerazumljive.
Župan je prekinil in povedal, da se rešuje OS, da se čim prej imenuje člane v delovna
telesa.
Anton Omerzel je povedal, da mu ni uspelo postaviti stvari tako kot bi jih rad, dodal, da
je sam velik človek, desetkrat večji kot Mežan in dodal, da odstopa iz mesta predsednika
za Okolje in prostor, če želi imeti to mesto in če je to postavil na kocko. Rekel je še, da je
revček v glavo, da ga lahko toži, ker mu bo to tudi dokazal in če je to problem se sam
umika, ker tega ne potrebuje. Povedal je, da je bil sam v odboru 12 let in da je naredil
veliko dobrega in ni dovolil, da bi kateremukoli Blejcu karkoli podrl, sedaj pa se zaradi
osebnega obračunavanja, ki je prišel zaradi drekov in povedal, da odstopa, ker tega ne
potrebuje. Dodal je še, da naj se zamisli kakšen človek je in da ga ni sram.
Župan je Antona Omerzela prekinil in predlagal, da se gre po Poslovniku in da se glasuje
po imenih.
Boštjan Ploštajner je še dodal, da je prvi odstavek 84. člena tudi pomemben, da bo čista
procedura, ker je bil mnenja, da se bo v tem mandatu dosti zapletalo okoli procedur.
Praviloma se glasuje o listi kandidatov za predsednika, podpredsenika in člane delovnih
teles, razen če občinski svet na predlog posameznega člana sveta ne odloči da se glasuje
o posameznem kandidatu. Povedal je, da to razume tako, da mora podati predlog za to,
da se glasuje o posameznem kandidatu.
Povedano je bilo, da je bil ta sklep že sprejel.
Milan Rejc je g. Ploštajnerju obrazložil, da prvi odstavek govori kako poteka glasovanje
in če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov, se izvede posamično glasovanje,
tako kot določa 2. odstavek.
Župan je predlagal posamično glasovanje:
1. Statutarno-pravna komisijo v sestavi
predsednik

PRISOTNI
17

Boštjan Ploštajner

ZA
16

PROTI
0

namestnik predsednika
PRISOTNI

ZA

PROTI

17

7

10

ZA
7

PROTI
9

ZA
6

PROTI
10

ZA
6

PROTI
10

član:

Janez Brence

Gregor Jarkovič

PRISOTNI
17
član:

Anton Omerzel

PRISOTNI
17
član:

Aneta Varl

PRISOTNI
17

6. Odbor za proračun in občinsko premoženje v sestavi:
Predsednik: Srečko Vernig

PRISOTNI
17
namestnik predsednika:

ZA
7
Jana Špec

PRISOTNI
17
član:

PROTI
10

ZA
7

PROTI
10

ZA
17

PROTI
0

ZA
16

PROTI
0

ZA

PROTI

Boštjan Ploštajner

PRISOTNI
17
član

ZA
7

Klemen Pangerc

PRISOTNI
17
član:

PROTI
0

Anton Mežan

PRISOTNI
17
član:

ZA
16

mag. Tamara Bertoncelj

PRISOTNI
17
član:

PROTI
9

Hugo Zupan

PRISOTNI

17

16

0

7. Odbor za prostor, varstvo okolja in infrastrukturo v sestavi:
Predsednik

Anton Omerzel

PRISOTNI
17

ZA
7

PROTI
10

namestnik predsednika: Klemen Rešek

PRISOTNI
17
član

ZA
17

PROTI
0

ZA
17

PROTI
0

ZA
17

PROTI
0

ZA
7

PROTI
10

Ljubislava Kapus

PRISOTNI
17
član

PROTI
0

Gregor Jarkovič

PRISOTNI
17
član

ZA
17

Marijeta Gogala

PRISOTNI
17
član

PROTI
0

Janez Brence

PRISOTNI
17
član

ZA
16

Rok Poklukar

PRISOTNI
17

8. Odbor za gospodarstvo in turizem v sestavi:
predsednik

Jakob Bassanese

PRISOTNI
17

ZA
6

PROTI
10

namestnik predsednika: Milan Rejc

PRISOTNI
17

član:

ZA
7

PROTI
9

ZA
7

PROTI
10

Elvira Krupić

PRISOTNI
17

član:

Anton Omerzel

PRISOTNI
17
član:

ZA
7

PROTI
10

ZA
17

PROTI
0

ZA
17

PROTI
0

Franc Sebanc

PRISOTNI
17
član:

PROTI
0

Matjaž Pristavec

PRISOTNI
17
član:

ZA
17

Nik Zrimec

PRISOTNI
17

9. Odbor za družbene dejavnosti v sestavi:
predsednica
Jožica Zupan

PRISOTNI
17
namestnik predsednice

PRISOTNI
17
član:

PROTI
0

ZA
6

PROTI
10

ZA
17

PROTI
0

ZA
7

PROTI
10

ZA
6

PROTI
10

ZA
7

PROTI
10

Aneta Varl

PRISOTNI
17
član:

ZA
16

Francka Smolej

PRISOTNI
17
član:

Brigita Šolar

Darko Mlakar

PRISOTNI
17
član:

PROTI
0

Lea Ferjan

PRISOTNI
17
član:

ZA
17

Miran Vovk

PRISOTNI
17

Župan je dal na glasovanje sklep, Občinski svet Občine Bled razreši dosedanje
predstavnike občine Bled v organih ustanov, v katere imenuje občina svoje člane in
imenuje nove predstavnike kot sledi:
- za člana Nadzornega sveta Javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o.:
Janez Brence,

PRISOTNI
17

ZA
17

PROTI
0

ZA
17

PROTI
0

Peter Pogačar

PRISOTNI
17

- za člane Sveta Zavoda za kulturo Bled:
mag. Marjan Miklavčič,

PRISOTNI
17

ZA
16

PROTI
0

ZA
16

PROTI
0

ZA
16

PROTI
0

ZA
15

PROTI
0

ZA
6

PROTI
10

Iztok Pesrl,

PRISOTNI
17
Niko Rakovec,

PRISOTNI
17
Brigita Šolar,

PRISOTNI
17
Srečo Vernig,

PRISOTNI
17

-

za člana Sveta Zavoda za pospeševanje turizma, Turizem Bled:

Anton Omerzel,

PRISOTNI
17

ZA
6

PROTI
10

po uveljavitvi novega ustanovnega akta še:
Anton Mežan,

PRISOTNI
17

ZA
14

PROTI
0

Andrej Begović

PRISOTNI
17

ZA
15

PROTI
0

- za člane Sveta Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled:
Aneta Lavtar,

PRISOTNI
17

ZA
6

PROTI
10

ZA
14

PROTI
0

ZA
16

PROTI
0

ZA
16

PROTI
0

Maša Miklavčič,

PRISOTNI
17
Branka Trpin,

PRISOTNI
17
- za člana Sveta Vrtca Bled:
Boštjan Ploštajner

PRISOTNI
17

-za člana Upravnega odbora Visoke šole za hotelirstvo in turizem:
Nives Mušič

PRISOTNI
17

ZA
17

PROTI
0

ZA
15

PROTI
0

Sabina Rešek

PRISOTNI
17

-za članico Sveta Osnovnega zdravstva Gorenjske:
mag. Tamara Bertoncelj

PRISOTNI
17

ZA
7

PROTI
10

-za člana Sveta Gorenjskih lekarn:
Boris Ferjan,

PRISOTNI

ZA

PROTI

17

15

0

-za članico Sveta Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica:
Zora Završnik Črnologar

PRISOTNI
17

ZA
17

PROTI
0

- za članico Sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park:
Brigita Šolar

PRISOTNI
17

ZA
16

PROTI
0

-za člana Sveta območne enote Bled Zavoda RS za gozdove Slovenije:
Zoran Pogačnik

PRISOTNI
17

ZA
15

PROTI
0

- za članico Sveta območne izpostave Radovljica Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti:
Mihaela Pesrl

PRISOTNI
17

ZA
16

PROTI
0

za člana skupnega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za Občino Bled in
Gorje:
Dušan Žnidaršič

PRISOTNI
17

ZA
16

PROTI
0

V nadaljevanju je župan dal na glasovanje imenovanje članov v Svet javnega glasila
Blejske novice v sestavi:
Blaž Ažman

PRISOTNI
17

ZA
15

PROTI
0

ZA
15

PROTI
0

Darja Poklukar

PRISOTNI
17

Jožica Vrečko

PRISOTNI
17

ZA
15

PROTI
0

ZA
15

PROTI
0

ZA
15

PROTI
0

ZA
15

PROTI
0

ZA
15

PROTI
0

ZA
15

PROTI
0

ZA
15

PROTI
0

ZA
15

PROTI
0

ZA
15

PROTI
0

Anton Mežan

PRISOTNI
17
Dušan Žnidaršič

PRISOTNI
17
Matej Alijeski

PRISOTNI
17
Miha Žvan

PRISOTNI
17
Branka Smole

PRISOTNI
17
Blaž Marolt

PRISOTNI
17
Ludvik Kerčmar

PRISOTNI
17
Matej Kristan

PRISOTNI
17

Anton Mežan je podal proceduralni predlog v zvezi z 2. odstavkom 84. Člena Poslovnika, ki med
drugim navaja, da če niso imenovani vsi člani delovnih teles, da se lahko imenujejo novi
kandidati, o katerih se opravi posamično glasovanje na isti seji sveta. Podal je svoj predlog, s
čemer bi se lahko dopolnili tiste vrzeli, ki so nastale. Pri :
statutarno pravni komisiji je bil izglasovan samo Boštjan Ploštajner, zato predlaga, da se
imenuje vsaj še dva člana in to zato, da bo operativna oziroma sklepna in zato je predlagala za
podpredsednika Grega Jarkoviča, ki je že podal soglasje in za člana Antona Mežana
(predložil je tudi soglasje) in predlagal, da se za dve mesti še dogovorijo ;
Odbor za proračun in občinsko premoženje:
ker je v odboru za potrebno sklepčnost imenovanih zadosti članov, novih ni predlagal;
Odbor za prostor, varstvo okolja in infrastrukturo:
za predsednico je predlagal Mihaelo Pesrl
za člana predlagal Antona Mežana (soglasje priloženo);
Odbor za gospodarstvo in turizem:
Anton Omerzel je povedal, da iz Odbora odstopa in bo podal tudi odstopno izjavo in dodal, da z
njim ne bo sodeloval.
Anton Mežan je povedal, da njega ni v tem odboru in dodal, da so v Odboru predlagani Franc
Sebanc, Anton Omerzel in Nik Zrimec in za predsedniško mesto predlagal Milana Rejca,
predstavnika Levice (soglasje priloženo) in Elviro Krupić za podpredsednico (soglasje
priloženo) in Leo Ferjan iz liste Bled 365 (soglasje priloženo) za članico, eno člansko mesto se
pusti prazno.
Odbor za družbene dejavnosti:
Povedal je, da so izglasovani trije člani, vsi trije so svetniki:
za predsednico Jožico Zupan, za podpredsednico Brigito Šolar in za člana Mlakar Darka,
predlagal pa je še tri zunanje člane, ki so podali svoje izjave oziroma soglasje Vanja Piber,
Alenka Hiti in Ana Antloga, eno mesto pa ostane prazno.
Dodal je še, da v Svet zavoda za kulturo Bled poleg že potrjenih, predlaga še Tadeja Burazina,
ki je že tudi podal svoje soglasje, v Svet zavoda za turizem Bled pa se poleg že potrjenih dveh
članov, ki bosta v svetu po sprejemu ustanovnega akta, predlaga imenovanje Ambrožič Uroša,
ki že tudi podal svoje soglasje in ki mesto v Svetu zasede takoj. Za člane Sveta Osnovne šole
prof. dr. Josipa Plemlja Bled, se poleg že potrjenih predlaga še Iztok Pesrl, soglasje je bilo
predloženo , v Svet Vrtca Bled se poleg potrjenega člana predlaga še Natalijo Korošec, eno
mesto ostane prazno. Za Svet Osnovnega zdravstva Gorenjske pa nima predloga.
Povedal je še, da bodo na ta način delovna telesa operativna in bo tudi izpolnjen pogoj, da se
lahko skliče naslednja redna seja. V Okviru glasovanja pa je predlagal še tri sklepe:
Sklep 1.: Občinski svet Občine Bled nalaga KMVVI, da pozove predlagatelje, predstavnike
list/strank Turistično podjetniška lista, Rad imam Bled, SDS in Lista za kulturo in šport, katerih
kandidati niso bili potrjeni na predlagana mesta, da podajo nova soglasja kandidatov za članstva
na tista mesta, ki so po glasovanju na OS ostala nepopolnjena.
Sklep 2.: V kolikor kateri izmed predlagateljev oz. predstavnikov v Sklepu 1. omenjenih
list/strank v roku, ki ga bo določila KMVVI ne bo predložil novih soglasij, naj KMVVI pozove
druge liste/stranke, da podajo kandidata z njegovim soglasjem za nezasedeno članstvo.
Kandidatno listo za še ne potrjena mesta naj KMVVI občinskemu svetu predlaga na naslednji seji.

Sklep 3: Občinski svet Občine Bled razreši predstavnike občine v organih drugih ustanov in
imenuje nove predstavnike kot izglasovano.
Anton Mežan je še povedal, da bo v skladu s Poslovnikom, potrebno glasovati za vsakega
posebej, tako kot so bili predlagani:
Župan je dal na glasovanje podane predloge:
STATUTARNOPAVNA KOMISIJA:
Gregor Jarkovič – namestnik predsednika

PRISOTNI
17

ZA
14

PROTI
0

ZA
13

PROTI
0

Anton Mežan – član

PRISOTNI
17

ODBOR ZA PROSTOR, VARSTVO OKOLJA IN INFRASTRUKTURO:
Mihaela Pesrl –predsednica

PRISOTNI
16

ZA
14

PROTI
0

ZA
14

PROTI
0

Anton Mežan – član

PRISOTNI
16

ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN TURIZEM:
Milan Rejc – predsednik

PRISOTNI
16

ZA
14

PROTI
0

Elvira Krupić – namestnica predsednika

PRISOTNI
16

ZA
14

PROTI
0

ZA
13

PROTI
0

Lea Ferjan – član

PRISOTNI
16

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI:
Vanja Piber, članica

PRISOTNI
16

ZA
13

PROTI
0

ZA
12

PROTI
1

ZA
14

PROTI
0

Alenka Hiti , članica

PRISOTNI
16
Ana Antloga, članica

PRISOTNI
16

Za člana Sveta Zavoda za Kulturo Bled:
Tadej Burazin

PRISOTNI
16

ZA
14

PROTI
0

Za člana Sveta Zavoda za pospeševanje turizma, Turizem Bled:
Uroš Ambrožič

PRISOTNI
16

ZA
13

PROTI
0

Za člana v Svet Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled:
Iztok Pesrl

PRISOTNI
16

ZA
13

PROTI
0

ZA
13

PROTI
0

Za člana v Svet Vrtca Bled:
Natalija Korošec

PRISOTNI
16

Matjaža Berčona je zanimalo, koga se odpokliče od obstoječih treh v svetu vrtca.
Anton Mežan je odgovoril, da se je že izglasovalo,kdo ni več v Svetu.
Anton Mežan je dal na glasovanje še predlagane sklepe:
Sklep 1.: Občinski svet Občine Bled nalaga KMVVI, da pozove predlagatelje, predstavnike
list/strank Turistično podjetniška lista, Rad imam Bled, SDS in Lista za kulturo in šport,
katerih kandidati niso bili potrjeni na predlagana mesta, da podajo nova soglasja
kandidatov za članstva na tista mesta, ki so po glasovanju na OS ostala nepopolnjena.

PRISOTNI
16

ZA
14

PROTI
0

Sklep 2.: V kolikor kateri izmed predlagateljev oz. predstavnikov v Sklepu 1. omenjenih
list/strank v roku, ki ga bo določila KMVVI ne bo predložil novih soglasij, naj KMVVI
pozove druge liste/stranke, da podajo kandidata z njegovim soglasjem za nezasedeno
članstvo. Kandidatno listo za še ne potrjena mesta naj KMVVI občinskemu svetu predlaga
na naslednji seji.

PRISOTNI
16

ZA
14

PROTI
0

Sklep 3: Občinski svet Občine Bled razreši predstavnike občine v organih drugih ustanov
in imenuje nove predstavnike kot izglasovano.

PRISOTNI
16

ZA
14

PROTI
0

Anton Mežan je še povedal, da je bilo ugotovljeno, da delovna telesa niso popolnjena, je pa
imenovano zadostno število članov, da je omogočeno njihovo delovanje in dodal, da je pri svojih
predlogih upošteval dosedanjo prakso – po štiri mesta, ki imajo enega svetnika, sedem mest tisti,

ki imajo dva svetniki, sama njegova lista pa se je odpovedala trem mestom, imajo sedemnajst
mest, kar pomeni, da imajo po svetniku še vedno najmanj mest v odborih (3.4 mest na svetnika).

Točka 4: Seznanitev s ključnimi projekti občine Bled v letu 2019 in dalje ter razprava o
izhodiščih za pripravo Proračuna Občine Bled za leto 2019
Uvodno obrazložitev je podal direktor OU, Matjaž Berčon. Povedal je, da je bila ta točka
uvrščena na dnevni red iz razloga, ker je od prve obravnave proračuna minilo že kar nekaj
mesecev, obravnaval ga je še prejšnji sestav OS, 25. septembra 2018. Dodal je še, da Poslovnik
nalaga, da se točke, ki so začele v preteklem mandatu, da se OS odloči, ali se vrne v fazo osnutkov
oziroma v prvo obravnavo, ali pa nadaljuje z redno obravnavo.
Direktor je predstavil večletne projekte v izvajanju in pripravi v obdobju 2019 (in prej) do 2022
in sicer: Južna razbremenilna cesta, parkirišča pod Blejskim gradom, Jezerska promenada, novo
igrišče in parkirišče pri vrtcu, Medgeneracijski center Vezenine Bled in prenova osnovne šole.
V nadaljevanju je predstavil večje kratkoročne projekte v izvajanju in pripravi 2019 in dalje Urejanje kanalizacijskega sistema s sočasno obnovo druge infrastrukture - Ožje središče
Bleda, Mala Zaka in Za gradom, Partizanska cesta (Jermanka) in Dobe.
Za tem predstavil večje kratkoročne projekti v izvajanju in pripravi 2019 in daljeUrejanje prometne in druge infrastrukture preplastitve različnih cestnih odsekov in pločnik
v Zasipu, skupni prometni prostor Veslaška promenada na Bledu, pristanišče za pletne na
Mlinem, vodohram na Kupljeniku, Selo (spodnja vas), pločnik ob Cankarjevi cesti, Izletniška
cesta v Ribnem in daljinske kolesarske povezave proti Bohinju, ki je državni projekt, vendar z
veliko udeležbo občine.
V nadaljevanju pa predstavil še okvirne prihodke in odhodke:
Prihodki: dohodnina = 4,5 mil., turistična taksa = 2,35 mil.,NUSZ = 1,45 mil.,kanalščina in
čiščenje = 0,94 mil., razna sofinanciranja = 0,74 mil., komunalni prispevki = 0,65 mil., prodaje
zemljišč = 0,64 mil., parkirnine = 0,6 mil. in DPN = 0,43 mil..
Odhodki: administracija (+ MIR) = 1,36 mil., sofinanciranje vrtcev = 1,2 mil., kanalščina in
čiščenje = 0,8 mil., šport, kultura itd. 0,77 mil., vzdrževanje cest = 0,7 mil.,javne površine (parki,
poti) = 0,62 mil., oskrba starejših = 0,34 mil., tekoči odhodki = 8,5 mil. in za investicije ostane 5,9
mil.
Po predstavitvi je predlagal, da se po razpravi sprejme sklep:
Občinski svet Občine Bled se je seznanil s ključnimi projekti občine Bled v letu 2019 in dalje ter z
izhodišči za pripravo proračuna Občine Bled za leto 2019 in soglaša, da se nadaljuje postopek
sprejema Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2019 z dopolnjenim predlogom.
Milan Rejc je povedal, da v gradivu ni bilo nobenega predloga sklepa.
Janez Fajfar je povedal, da so svetniki predlog sklepa prejeli na dan seje po elektronski pošti.
Matjaž Berčon je še povedal, da ne bi bilo prav, da bi na redno sejo prišli samo s predlogom in
se mu zdi prav, da se izkoristi prilika in se na že na tej seji o tem pogovori.
Gregor Jarkovič je glede projekta, ki se tiče obnove OŠ na Bledu , kjer je za leto 2019 predviden
del sredstev za pridobivanje dokumentacije predlagal, da bi se že v projektne dokumente
vključila prenova telovadnice oziroma da bi se vključil v okviru OŠ v projekte in v pridobivanje
gradbenega dovoljenja, ni govoril o sami izvedbi, saj je prepričan, da bo potrebna fazna izvedba
glede na stroške, ampak da pa se že v samo pridobivanje projektne dokumentacije nujno vključi
kot del OŠ nekaj več namenska športna dvorana, ki bo izpolnjevala normative osnovnih športnih
aktivnosti, ki se odvijajo v našem širšem prostoru, saj občina Bled nima spodobne športne
dvorane.
Antona Mežana je samo zanimalo, če je prav, da se sprejemajo še sklepi in se spreminja vsebina
proračuna, glede na to, da je prvo branje bilo, da so neki roki mimo in ali se lahko sklepi
sprejemajo ali je potrebno to urejati z amandmaji

Aleksandra Žumer mu je odgovorila, da so amandmaji samo pri zadnji obravnavi, ko se
sprejema dopolnjen predlog in je dodala, da dokler ne bo oblikovan dopolnjen predlog, lahko
vsak poda predlog in je to še možno upoštevati v proračunu.
Boštjan Ploštajner se je pridružil pobudi svetnika Jarkoviča, glede športne dvorane, bodisi v
okviru šole, bodisi v okviru Športnega parka Bledec, pregledat katera je bolj optimalna.
Srečko Vernig je dodal, da je glede športne dvorane potrebno bolj natančno razmisliti v
povezavi s šolo. Dodal je, da je telovadnica potrebna temeljite obnove, vendar pa ob prenovi
telovadnice se pojavlja vprašanje prevelike zasedenosti in je bil mnenja, da je teh potreb
bistveno več, kot jih sama telovadnica zmore. Njegovo mnenje je bilo, da je potrebno to
telovadnico rekonstruirat tako, da bi ustrezala novim standardom, razmislit pa o popolnoma
novi športni dvorani v bližini.
Milan Rejc je povedal, da podpira oba sogovornika predvsem iz vidika zagotovitve dovolj
prostora za šport in športno vzgojo in predlagal, da naj se razmišlja tudi o novi športni dvorani.
Matjaž Berčon je predstavil dosedanje aktivnosti na to temo. Povedal je, da je bila narejena
analiza umeščanja nove športne dvorane, kajti ko se je izhajalo iz prenove OŠ se je ugotovilo, da
ta prenovljena telovadnica zadošča za potrebe šolskega standarda, potreba pa je večja in vse to
nakazuje potrebo po izgradnji še ene športne dvorane. Obrazložil je, da se je že pred leti
razmišljajo kam postaviti novo dvorano in da je bila prva opcija, kar je bilo sprejemljivo tudi
skozi prostorske akte, Športni park Bledec, vendar pa ko se je tu pred enajstimi leti napravil
športni stadion, tudi z namenom izvajanja športnega programa za šolo, ampak je predaleč in
zato je bila vmes sprejeta tudi odločitev za nov športni park pri OŠ in dodal, da se nakazuje
ideja, da se ta športna dvorana umesti čim bližje obstoječi OŠ in so bile v preteklosti že tudi
prostorske preveritve, da bi se zgradila na travniku pred šolo, med Seliško cesto, kar pa zahteva
prostorsko umeščanje, saj je tam kmetijska raba, občina Bled pa razen omenjenega Športnega
parka Bledec ne razpolaga s stavbnimi zemljišči, kjer pa se nakazuje, da to ni najboljša rešitev.
Vmes je bil sprejet prostorski akt, ki je umestil velika parkirišča in velike omejitve s strani
kulturne dediščine. Dodal je še, da bo prva poteza, da se bo v občinskem prostorskem načrtu
poskušali skozi reden postopek zagotoviti stavbno zemljišče. Ko bo sprememba namembnosti
zagotovljena, bo potrebno najprej zagotoviti denar za odkup zemljišč.
Glede samega ukomponiranja telovadnice v pridobivanje
gradbenega dovoljenja
osnovnošolskega objekta pa dodal, da se bo o tem razmislilo.
Gregor Jarkovič je povedal, da je samo telovadnico smiselno umestit na obstoječi del in na del,
ki trenutno predstavlja parkirišče pred šolo. S to ukinitvijo parkirišč bi se rešil problem, da se
okrog šole naredi peš cona in v nadaljevanju, da se naredi na predhodno omenjenem zemljišču
parkirne površine in na tem delu, kjer je sedaj telovadnica proti novemu športnemu parku
razširi večnamenska športna dvorana. Površina ustreza dimenzijam podobnem objektu, ki je
zgrajen v Občini Žirovnica, ki popolnoma zadošča potrebe Bleda, kar se tiče neke javne rabe.
Matjaž Berčon je povedal, da se s predlaganim strinja, dodal da je narejena idejna zasnova v
dveh različicah in se dokumente lahko tudi pogleda.
Boštjan Ploštajner je vprašal, ali Občina Bled vstopi kot sofinancer v obnovo telovadnice in
sprašuje, kakšno je stališče do popolnoma ločene večnamenske športne dvorane, ločene iz
sistema šole, kjer v bistvu javna sredstva niso nujni financer tovrstnega projekta.
Milan Rejc je povedal, da so se v volilni kampanji kot stranka zavzemali za participativni
proračun in ga je zanimalo,če se to lahko na kakšen način da v Odlok deklerativno, potem pa bi
se pristopilo k sami izvedbi v naslednjem letu.
V nadaljevanju pa je povedal, da ga sovaščani opozarjajo na cesto Gorenjskega odreda, ki pa
glede na vse kar je bilo narejenega na Mlinem, ta ostaja neobnovljena, ni javne razsvetljave in
sprašuje, kdaj je obnova predvidena.
Matjaž Berčon je pozdravil idejo participativnega proračuna in dodal, da je bilo na
konstitutivnih sejah krajevnih skupnosti že na nek način to nakazano članom svetov in se
dogovorili, da se bo dala njim pobuda, da se na tem nivoju oblikujejo neki seznami, predlogi in da
se potem v okviru neke delovne skupine predstavnikov svetov krajevne skupnosti dogovori, na
kakšen način se bo dala možnost (participatorni proračun pomeni, da o njem odločajo ljudje, da
dajo predloge in o njih odločajo), da sami o tem odločajo.

Glede ceste Gorenjskega odreda je povedal, da je bilo v sklopu zazidalnega načrta sprejet
program komunalnega opremljanja, kjer je bila ideja, da bo investitor, kjer je predvidena gradnja
vil v sklopu širšega območja Vile Epos, zgradil in sofinanciral, kjer je investitor že investiral v del
izgradnje vodovoda v višini 150.000,00 € od Njivic do Pristave, sam program opremljanja pa je
take vrednosti, bo občina sama to težko zagotovi, vendar pa je dodal, da se sedaj dogovarja z
novimi lastniki tega območja, ki pa so tudi predlagatelji lokacijske preveritve, kjer bi nekoliko
izboljšali arhitekturo tega območja in potem tudi sprejeli to obveznost in na podlagi tega
programa komunalnega opremljanja, ki je veljaven in ki omogoča, da investitor to sofinancira in
si na ta način poračuna komunalni prispevek, ki bi ga sicer plačal občini. Glede na to, da bo
Direkcija za infrastrukturo obnovila del ceste od gostišča Mlino do Pristave, bo občina istočasno
zgradila še manjkajoči del meteorne kanalizacije in obnovila fekalno kanalizacijo, ki povezuje
Blejski otok in Vilo Bled in istočasno se bo uredil tudi cestni priključek na cesto Gorenjskega
odreda.
Po razpravi je župan dal na glasovanje
sklep:
Občinski svet Občine Bled se je seznanil s ključnimi projekti občine Bled v letu 2019 in
dalje ter z izhodišči za pripravo proračuna Občine Bled za leto 2019 in soglaša, da se
nadaljuje postopek sprejema Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2019 z dopolnjenim
predlogom.
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S strani svetnika Gregorja Jarkoviča je bil podan predlog, da bi se pri pripravi sej glede na
obširnost gradiv in tematik, prosi, da se omeji količina gradiva na eno sejo, ker je vprašljiva sama
kvaliteta na samo priprave seje ali pa na druge načine vzpostaviti kanale komunikacije, da bodo
svetniki seznanjeni in da ne bo kup gradiva in upa, da bo sodelovanje tudi pred sejo in da bo seja
samo še formalna oziroma predlaga, da se te seje razbijejo ali pa da se gradivo omeji v korist
kvalitete razprav.
Milan Rejc je tudi povedal, da je na občino poslal dopis z vprašanjem, kdo je pošiljal pošto
4.1.2019 brez podpisa, z elektronske pošte Občine Bled in dodal, da je naslovil na vse, ki so bili
naslovniki in pove, da do seje s strani občine še ni prejel odgovora.
Janez Brence je povedal, da je bilo 23. decembra, ko se je odločil, da bo podal pritožbo na
Upravno sodišče, za tem so bili prazniki. Sam je povedal, da občina ni mogla obvestiti svetnikov,
ker sami niso prejeli še obvestila o pritožbi, na izrecno željo oziroma vprašanje svetnika Mežana,
ali je sam podal pritožbo, mu je še isti dan odgovoril. Dodal je, da je v dilemi, ali naj sproži
ustavni spor, ker je čakalna doba na obravnavo z urgenco približno dve leti. Meni, da zaradi tega
ne bo sprožil ustavnega spora.

Seja je bila zaključena ob 19.00!
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