1. Potrditev zapisnika 10. redne seje z dne
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PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Bled potrdi zapisnik 10. redne seje z dne 8. 12. 2020.
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08. december 2020

ZAPISNIK
10. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, ki je bila v torek, 08. decembra 2020 v
prostorih Festivalne dvorane na Bledu.
Prisotni člani: Jakob Bassanese , Janez Brence, Lea Ferjan, Gregor Jarkovič, Anton Mežan,
Darko Mlakar (od 17:36 – 21:00), Anton Omerzel (od 17:00 – 18:47), Mihaela
Pesrl, Boštjan Ploštajner, Boštjan Razinger, Milan Rejc, Franc Sebanc, Jana Špec,
Aneta Varl, Dušan Žnidaršič
Opravičeno odsoten: Srečko Vernig, Brigita Tišler
Občinska uprava: Aleksandra Žumer, višja svetovalka za pravne zadeve, Robert Klinar,
direktor OU,
Ostali prisotni: Romana Purkart, Štefan Korošec, Infrastruktura d.o.o., Bled, Jure Prestor,
direktor Gradbeništva Prestor d.o.o., Robert Artač, DFG Consulting, d.o.o., Matjaž Završnik,
direktor Zavoda za kulturo Bled, Tomaž Rogelj, direktor Turizma Bled , mag. Anton Pogačnik,
direktor Lokalne energetske agencije Gorenjske, LEAG in Slavka Zupan, K&Z, Svetovanje za
razvoj d.o.o.
Vabilo za sejo so svetniki prejeli v petek, dne 27.11.2020 s povezavo do gradiva na spletnih
straneh Občine Bled, pobude in vprašanja, podane na 9. redni seji po elektronski pošti dne
22.10.2020, 8.12.2020 pa osnutke zapisnikov delovnih teles.
Dne 8.12.2020 je bila prejeta izjava svetnika Milana Rejca, da umika točko, ki jo je
predlagal in sicer: Sprejem osnutka Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in
samostojnih članov Občinskega sveta Občine Bled.
Zaradi slednjega je župan dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA
Občinski svet Občine Bled se strinja, da se z dnevnega reda umakne 13. točka:
»Sprejem osnutka Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih
članov Občinskega sveta Občine Bled«.
PRISOTNI
ZA
PROTI
13
13
0
Sklep JE bil sprejet.
Za 10. redno sejo je bil predlagan dnevni red:
2. Potrditev zapisnika 9. redne seje z dne 22. 9. 2020
3. Pobude in vprašanja
4. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2021
5. Sprejem predloga Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Bled
6. Sprejem osnutka sprememb Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki na
območju Občine Bled -2
7. Sprejem Programa zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za leto 2021
8. Sprejem letnega programa vzdrževanja občinskih javnih cest za leto 2021
9. Seznanitev z oceno poškodovanosti občinskih javnih cest
10. Sprejem soglasja k rebalansu Poslovnega načrta Zavoda za kulturo Bled za leto 2021
11. Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Turizma Bled za leto 2021 z dodatkom

12. Sprejem Lokalnega energetskega koncepta Občine Bled
13. Sklep o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje »EZTS Alpine Pearls
z omejeno odgovornostjo«
14. Strategija trajnostnega razvoja Občine Bled 2030-predstavitev izhodišč
Ker ni bilo razprave na Dnevni red, je župan dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA
Občinski svet Občine Bled sprejme dnevni red 10. redne seje.
PRISOTNI
ZA
PROTI
14
14
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 1: Potrditev zapisnika 9. redne seje z dne 22.9.2020
Ker na zapisnik 9. redne seje ni bilo pripomb, je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA
Občinski svet Občine Bled potrdi zapisnik 8. redne seje z dne 23. 6. 2020.
PRISOTNI
ZA
PROTI
14
13
0
Sklep JE bil sprejet.

Točka 2: Pobude in vprašanja
Župan je prisotne seznanil, da so odgovore na pobude in vprašanja, podane na pretekli seji,
po elektronski pošti prejeli dne 22.10.2020 in da se nahajajo tudi v gradivu za tekočo sejo.
Vprašal je, ali se želi kdo opredeliti glede odgovora na pobudo ali vprašanje in če ne jih
pozval za oddajo novih pobud in vprašanj.
Dušan ŽNIDARŠIČ:
1. Da strokovne službe Občine skupaj z SPV-jem, proučijo vse lokacije kjer je trenutno
hitrost omejena na 30 km/h, saj je v tem času marsikatera cesta, kjer je omenjena
omejitev dobila hodnik za pešce. Stroka pa naj pove, ali je res varnostna problematika
tako kritična, da so potrebne take omejitve.
Urška Kregar Cundrič:
Na naslednji seji SPV, predvidoma marec 2021.
2. Da se v Ribnem v najkrajšem času pristopi k razširitvi pokopališča za kar so dane vse
možnosti in se o tem dogovarjamo že 10 let, začasno bi se lahko naredili žarni grobovi
tudi v objektu ki ga nihče ne uporablja in je še vedno boljše kot ljudi pokopavati za
zidom.
Barbara JANČIČ:
Sestanek na temo pokopališča bo občinska uprava organizirala s predstavniki KS Ribno
in Infrastrukturo Bled v mesecu januarju.
Aneta VARL:
1. Zanima me, koliko toplih obrok je pripravljenih v tem času za otroke,ki se šolajo na
daljavo, ki so upravičeni do tega?
Jerneja Gašperšič:
V novembru in decembru je bilo prijavljenih 5 otrok, ki so upravičeni do toplega obroka
(vsi učenci osnovne šole, srednješolci se niso prijavili).
Za organizacijo in zbiranje podatkov skrbi Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja, kuhanje
in prevzem obrokov pa se vrši v Vrtcu Bled.

Število toplih obrokov:
65 obrokov v novembru (od 10.11.2020 naprej) ter
66 obrokov v decembru ( do 24. 12. 2020).
V januarju so se za topli obrok prijavili 4 otroci.
2. Ali je že kaj novega glede postavitve bankomata na Bohinjski Beli?
Janez Fajfar:
Vse od meseca septembra poskušam priti v stik z odgovornimi na Poštni banki Slovenija
oziroma KBM, vendar neuspešno.
Jana ŠPEC:
1. Zanima me, v kateri fazi so dopolnitve Občinskega prostorskega načrta. Mislim, da bo
sedaj že eno leto, ko smo na neformalni seji svetniki pogledali, kakšni so predlogi
samih dopolnitev in se takrat dogovorili, da se pripombe, ki smo jih podali vnesejo v
gradivo , da e nam ga še enkrat dostavi in da se tako gradivo potem pošlje ustreznim
organom v Ljubljano v sprejem.
Saša Repe:
2. Osnutek OPN je bil dopolnjen na podlagi pripomb in ugotovitev podanih s strani
svetnikov na neformalnem sestanku jeseni 2019. Januarja 2020 smo ga posredovali v
pregled »formalne« ustreznosti na MOP, ki je zahtevalo posamezne tehnične popravke
gradiva, preden ga je v februarju 2020 naložilo na spletni strežnik MOP. Po objavi na
spletnem strežniku MOP smo pozvali nosilce urejanja prostora za 1. mnenja v postopku
(24 nosilcev urejanja prostora, ki so vloge prejeli v večini primerov 19.2.2020). Nekatera
mnenja smo prejeli razmeroma hitro, za nekatera smo poslali več urgentnih dopisov. V
jesenskih mesecih so potekala številna usklajevanja z Ministrstvom za kulturo,
Ministrstvom za okolje in prostor ter Sektorjem za celovito presojo vplivov na okolje
(CPVO), ki na podlagi izdanih mnenj varstvenih nosilcev urejanja prostora mora odločiti
o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje. Dejstvo je, da smo kljub številnim prošnjam
mnenje Direkcije RS za vode prejeli šele 15.12.2020 (!). Izdano mnenje je negativno, ker
osnutek predvideva posamezne spremembe na lokacijah privezov, pristanišč in vstopno
izstopnih mest na Blejskem jezeru. Dne 17.12.2020 smo prejeli tudi dopis MOP, Sektorja
za celovito presojo vplivov na okolje, v katerem nas seznanja z dejstvi in okoliščinami, da
bo na podlagi izdanega negativnega mnenja DRSV potrebna celovita presoja vplivov na
okolje (CPVO). Ker menimo, da spremembe kljub vsemu niso tako velike, da bi pomenile
bistvene vplive na stanje vode Blejskega jezera oz. da bi bila zato potrebna strateška
presoja vplivov na okolje, smo glede na situacijo v državi zaprosili za podaljšanje roka
za izjasnitev, in se že sestali s predstavniki DRSV. DRSV zahteva izdelavo strokovne
podlage, ki bo obravnavala hidrološko hidravlične razmere vode v Blejskem jezeru z
namenom doseči boljše hidromorfološko stanje vode. S strani MOP, Sektorja za celovito
presojo vplivov na okolje bomo na podlagi te uskladitve poskušali pridobiti odločbo, da
CPVO ne bo potrebna. Strokovna podlaga s področja voda bo morala biti izdelana do
faze dopolnjenega osnutka 4SD OPN (to je pred javno razgrnitvijo) in usklajena z DRSV,
zato nadaljujemo z delom na konkretni vsebini. Kot že rečeno pričakujemo, da bo
zadoščala omenjena strokovna podlaga in da ne bo potrebno izdelati CPVO, ki bi
postopek močno podaljšala in podražila. Skladno s postopkom se na podlagi 1. mnenj
izdela dopolnjeni osnutek, ki se javno razgrne. Izdelovalec sprememb in dopolnitev in
občina sta kot rečeno sproti že usklajevala vsebine, ki izhajajo iz mnenj, potekala so
številna večurna usklajevanja predvsem na področju varstva kulturne dediščine, tako da
je dopolnjeni osnutek v največji meri pripravljen. Ko bo izdelana strokovna podlaga za

vode, njej ustrezno prilagojene vsebine odloka in pridobljena odločba glede CPVO, bomo
gradivo lahko javno razgrnili.
3. Drugo vprašanje pa je in sem mnenja, da je prav, da ga sliši tudi javnost, čeprav sem že
prejela tudi odgovor na Odboru za proračun in finance že dobila, v kateri fazi je
investicija v obnovo šole in pa izgradnje same telovadnice pri šoli. Zdej bo tudi eno
leto ali pa celo malo več, ko smo se o tem pogovarjali na občinskem svetu in smo
sprejeli tudi sklep, da se v nekaj mesecih, mislim, da v treh mesecih pripravi idejna
zasnova za telovadnico pri osnovni šoli, ker se je takrat zelo mudilo s sprejemom teh
sklepov in me vseeno zanima, v kakšni fazi je sedaj to in kako planiramo za naprej in
verjetno nas je sedaj ta korona situacija malo pomaknila nazaj, vendar je vseeno prav,
da pridemo do tega odgovora.
Odgovor je pripravljen pod svetniškim vprašanjem g. Jarkoviča.
4. Imam pa eno pobudo za nas svetnike in sicer bi predlagala, da se svetniki odrečemo
izplačilu sejnine za današnjo sejo z namenom, družini ali družinam , ki so v stiski iz
naš, blejske občine in sicer bi te zneske nakazali Centru za socialno delo v Radovljici,
s katerimi sem že govorila in imajo družine, ki ta sredstva potrebujejo. Pripravila sem
tudi izjavo in v kolikor se s tem strinjate, bi prosila, da to izjavo, da se odrečete
izplačilu sejnine v te namene podpišete in jo do odmora te seje vrnete meni. Zakaj
dajem to pobudo, ker saj veste, da je naše Turistično društvo vsako leto izdelovalo
adventne venčke in posmodulje in vse to smo dobrodelno prodajali in tako vsako leto
zbrali preko 1.000,00 € in namenili družinam v stiski iz naše občine in ker je bilo letos
to aktivnost nemogoče izpeljat, sem se spomnila, da bi mogoče na ta način pomagali
tem družinam, ker verjamem, da so letos še v hujši situaciji kot lani in vsem tistim, ki
boste podpisali izjavo, da se s tem strinjate, pa se že vnaprej zahvaljujem.
Franc SEBANC:
1. Na pobudo krajanov Rečice podajam vprašanje glede planiranja del za Kolodvorsko
cesto za leto 2021.Urška Kregar Cundrič:
V letu 2021 bomo izvedli preplastitev Kolodvorske ceste z višinsko navezavo na že
zgrajen pločnik in sicer od križišča z Rečiško cesto do mostu čez Mišco.
2. Zanima me tudi, kdaj bo postavljena hiška na avtobusni postaji na Rečici ob glavni
cesti Bled – Gorje.
Urška Kregar Cundrič:
predvideli smo jo v sklopu postavitve ostalih nadstrešnic po Bledu, predvidoma do konca
marca 2021.
Anton MEŽAN:
1. Moje vprašanje je vezano na odgovor občinske uprave svetniku Omerzelu glede
upravičene uporabe imena Bled pri Campu River Bled. Zanima me, zakaj je namesto
občine Infrastruktura Bled naročila mnenje o tem pri odvetniški pisarni?
Infrastruktura Bled ni pravna služba občine, niti ni v tako rožnatem finančnem stanju,
da bi svoja sredstva porabljala za plačevanje tovrstnih odvetniških storitev.
Robert Klinar:
V gradivu je bil lapsus. Ko je bila zadeva izpostavljena je tudi Infrastruktura Bled zaradi
zaščite imena Stražo Bled podala zahtevo in občina je dobila to mnenje v vednost in se je
kot takšno znašlo tudi v gradivu in je to napaka občinske uprave, ki ni pravilno tega
artikulirala. Je pa dejstvo, zakaj bi občina naročala novo mnenje, če je bilo mnenje že
izdelano zaradi druge zgodbe in točno za ta namen in ne vidim zadaj nobenih drugih
zgodb in se je mnenje uporabilo in se bo do naslednjič to artikuliralo.
Anton OMERZEL:

1. Odgovarjam svetniku Antonu Mežanu, na njegovo vprašanje, zakaj je namesto občine
Infrastruktura Bled naročila mnenje o tem pri odvetniški pisarni, saj Infrastruktura
Bled ni pravna služba občine, niti ni v tako rožnatem finančnem stanju, da bi svoja
sredstva porabljala za plačevanje tovrstnih odvetniških storitev.
Zato, ker je verjetno direktor naše Infrastrukture tamlad od Kavčiča in verjeten tudi
njim ni prav, da je tam ta lokacija. Ampak na te igrce ne moremo nič dajat, jest se
strinjam z vami, da občina sproži ta postopek , ker sem odločno proti, da nekdo, ki ni
v občini Bled se propagira tako kot da je in še do dons nisem zvedel, ali imamo
zaščiteno ime Bled ali ga nimamo. Te igrce pa upam, da jih bosta direktor in župan
raziskala in da bosta ustrezno ukrepala.
2. Mene zanima, kaj se dogaja z Vintgarjem. Ni ne bev ne mev, jest mam kazensko
ovadbo, ker sem jih žalil in do sedaj tudi še ni nobenega odziva, ampak pričakujem pa,
da bo občina sprožila vse te postopke in da bomo končno prišli dol enega solastništva
in denarja. Govorimo pa o milijonu ali dveh in prosim, da se ne obnašate ležerno in da
pristopite resno k tej zadevi, sicer bom tudi jest podal še kakšno kazensko ovadbo, ker
zgleda da se drugače z njimi ne bo dal rešit.

Barbara Jančič:

V izvensodni poravnavi je Občina Bled za vpis služnosti za obstoječe zaščitne mreže
prejela prvo letno nadomestilo za obnovo sprehajalne poti do vhoda v Vintgar in za
plačilo letnega nadomestila za služnost lastnikom zemljišč, po katerih poteka pot.
Na temo podelitve upravljanja s strani trenutnega upravljavca narodnega parka (TNP)
in določitve nosilne zmogljivosti soteske Vintgar so bili v začetku leta 2020 s strani MOP
sklicani trije sestanki (prisotni predstavniki MOP, TNP, ZRSVN, TD Gorje in Občine Bled,
Gorij in Jesenic). Sestanek v marcu je bil zaradi epidemije za nedoločen čas prestavljen in
še ni bil ponovno sklican.
Izhodišča MOP: Zakon o TNP v 32. členu določa, da je obiskovanje in ogledovanje
narodnega parka pod enakimi pogoji dovoljeno vsakomur in je brezplačno, razen v
primeru podeljene koncesije za rabo dela narodnega parka. V primeru Vintgarja
koncesije za omogočanje obiskovanja in ogledovanja ni možno podeliti, zato je namesto
vstopnine dovoljeno le zaračunavanje nadomestila izključno za ureditve in vzdrževanje
infrastrukture. 149. člen ZON določa, da kdor uredi naravno vrednoto za ogledovanje in
obiskovanje, ima pravico zaračunavati vstopnino, višina zajema praviloma povrnitev
stroškov za ureditev naravne vrednote. Pridobljena sredstva se mora porabiti namensko,
ureditev pa skladno z 42. členom ZON dovoli ministrstvo.
Zahteve občin Bled, Gorje, Jesenice: Izpostavljena je bila problematika glede nastalih
dejanskih stroškov v povezavi z masovnim obiskom Vintgarja, kar ne pomeni zgolj
ureditev in vzdrževanje infrastrukture v sami naravni vrednoti. Zahteva občin je, da se
med podpisnike skrbniške pogodbe med TNP in bodočim upravljavcem (predvidoma TD
Gorje) vključi tudi občine.
3. Glede na to, da ne bom prisoten do konca seje in direktorja Infrastrukture ne bom
videl, prosim, če mu poveste, kar sem zdejle rekel:
na Bledu se je pojavilo v zadnjem času, pri teh, ki oddajajo stanovanja, apartmaje
oziroma te, ki imajo gostinske lokale, da je v času zaprtja lokalov prišlo do
nenormalno velikih računov in sem direktorja tudi sam osebno klical in vprašal, kaj se
sedaj dogaja, pa mi je odgovoril, da naj pridejo na firmo, da se bodo zmenili. Nekaj se
dogaja, mislim, da to ni vredu. Ne morejo ti oni poslat račun, pol se pa ti hodi
zgovarjat in kar te bodo nategnil in bi blo prov, da bi po načinu poslovanja tega
direktorja povprašal.

Janez Resman:

Ostro zavračamo vsakršno namigovanje na sistemske nepravilnosti.
V mesecu juliju 2020 so se, s sklepom občinskega sveta, cene komunalnih storitev na
Bledu povečale.

Pri izdaji obračunov lahko prihaja do napak in te napake rešuje naša služba za
obračun komunalnih storitev. »Zmeniti« pomeni, da občan pride na upravo podjetja,
kjer se natančno pregledajo podatki, upoštevani pri obračunu, ki so pridobljeni iz
elektronskega sistema za nadzor zbiranja odpadkov (npr. MOBA MAWIS sistem
natančno beleži čas in lokacijo pobiranja posode za smeti) in stanje telemetrijskega
števca za vodo. Občanu se razložijo tudi vsa ostala vprašanja glede obračuna
komunalnih storitev in rezultat je obojestransko zadovoljstvo, kar dokazuje visoka
podoba podjetja v lokalni skupnosti.

Štefan Korošec:

Sredi oktobra 2020 je zaradi vladne prepovedi opravljanja posameznih vrst dejavnosti
tudi na Bledu veliko subjektov moralo zapreti svoje lokale, turistične nastanitve, ipd.
V obeh mesecih (oktober, november) smo komunalne storitve zaračunavali skladno z
veljavno občinsko zakonodajo. To pomeni, da so tudi tisti subjekti, ki niso mogli
opravljati dejavnosti, mesečno plačevali komunalne storitve. Seveda v manjšem obsegu,
saj so bile tako količine porabljene vode kot oddanih odpadkov manjše. Dejstvo je, da pri
opravljanju naših storitev nastajajo tudi fiksni stroški, ki jih morajo pokrivati vsi
uporabniki.
Na decembrski seji je bila obravnavana in sprejeta tudi sprememba, ki bo v naslednjem
letu omogočala večini subjektov, ki imajo prepovedano opravljanje dejavnosti, dodatno
zmanjšanje stroškov na področju ravnanja z odpadki.
V kolikor posamezni uporabniki »ne razumejo« računa za komunalne storitve in
obračunanih količin, pa bodo na sedežu podjetja vsekakor lahko dobili potrebne dodatne
informacije.
4. Potem bi še rekel, tole kolesarsko stezo,ki seka cesta iz Zasipa, ko prideš dol, tam bi
bilo potrebno nujno še z druge strani naredit oviro za kolesarje, ker tam bo eden
mrtu, ker se ti kolesarji pripeljejo na cesto in ne pogleda ne levo in ne desno, avto pa
se nahaja na prednostni cesti in to je potrebno hitro nekaj naredit.
Urška Kregar Cundrič:
Bomo postavili oviro oz. količek tudi na drugi strani.
Boštjan PLOŠTAJNER:
1. Prosim za informacijo v zvezi z rekonstrukcijo ceste od Pošte do hotela Kompas (ter
Savica in Rikli balance) - ali je projekt pripravljen, kdaj se lahko pričakuje realizacija.
Urška Kregar Cundrič:
Projekt je pripravljen, glede na razpoložljiva finančna sredstva se prestavlja v 2022 in
dalje.
2. Dajem pobudo za čimprejšnjo ureditev manjkajočega pločnika od Dindola proti
centru Bleda - šolski avtobus tam več ne vozi, veliko otrok hodi peš, odsek od razcepa
za Stražo do hotela Kompas je resnično nevaren in kadar ni korone zaradi dostav
avtobusov in tovornih vozil do hotelov, nepregleden.
Urška Kregar Cundrič:
Vezano na prejšnjo točko – izdelan projekt predvideva obojestranski pločnik, varna
šolska pot pa poteka iz Dindola po pločniku, po Planinski cesti do Ljubljanske ceste.
3. Dajem pobudo za postavitev javne razsvetljave na Gregorčičevi na odseku iz zgornjih
na spodnje Dobe. Pripravljalna dela so že narejena, treba je še postaviti luči.
Franci Pavlič:
Javna razsvetljava na tem odseku ceste bo izvedena v prvi polovici letošnjega leta.
Grega JARKOVIČ:
1. Prosim za informacijo kako daleč so aktivnosti v povezavi z
odkupi in ureditvijo makadamske občinske ceste 512844
(občinska cesta poteka mimo objektov Sebenje 27 in 29 v
naselju Zasip)?
Pred poletjem 2020 je bila podana informacija, da aktivnosti z

odkupi in sanacijo potekajo in da bo projekt zaključen v roku
enega meseca (torej julija/avgusta 2020). Zanima me v kateri
fazi je projekt in kdaj bo realizacija. Prosil bi za bolj odločne
aktivnosti.
Urška Kregar Cundrič:
S strani KS Zasip je potrjena varianta idejne zasnove po Sebenjski cesti, zato občina Bled
nadaljuje aktivnosti v zvezi z odkupi zemljišč. Na to je vezana tudi cesta mimo objektov Sebenje
27 in 29.
2)
Bolj odločno, resno in v sodelovanju s strokovnjaki je potrebno pristopiti k pripravi,
uskladitvi ter sprejetju Pravilnika o uporabi in najemu športnih objektov v Občini Bled. To se
vleče že predolgo časa.
S strani odgovorne osebe upravljavca Ledene dvorane ni zaznati želje po pripravi in sprejetju.
Ta zadeva ostaja odprta praktično že dve leti.

Jakob Bassanese:

Vseeno obtožba ne drži. Lansko leto smo v tem času pričeli pripravljati pravilnik. Po večkratnih
klicih in prošnjah smo želeli v proces vključiti Igorja Justina. V manjši meri je bil vključen a smo
vseeno pripravili osnutek pravilnika in ga skupaj s klubi pričeli usklajevati. Žal je bilo ponovno
tako, da je bil edini, ki se s tem ni strinjal, klub HDD Bled oziroma Alenka Hiti.
Je pa bistveno tudi to kdo ga sprejema. Ker ima Infrastruktura Bled Športno dvorano v najemu, v
proračunu pa ni postavke za sofinanciranje ure ledu, ki pokrije razliko med prodajno uro ledu
klubom in lastno ceno, se moramo do neke zdrave mere obnašati tržno. Kljub temu zasledujemo
71. člen zakona o športu, kjer pretežno število ur dodeljujemo klubom, ki izvajajo javni program
športa v Občini Bled (60% ali več).
Z omenjenim poslovnim modelom podjetje lahko dosega rahlo pozitiven poslovni izzid.
Če bomo izhajali iz dejstva, da bo pravilnik sprejemal OS, in če bo ta še bolj izrazito krčil tržni
program, bo potrebno vzporedno s tem pripraviti proračunska sredstva za pokrivanje izgube. Če
ga bomo sprejemali sami oziroma direktor družbe, bo nastavljen tako, da bo, kot že rečeno,
poslovni model pil vodo.
3)
Aktivnosti po projektu osnovne šole in telovadnice je potrebno pospešiti in resno pristopiti k
pripravi realnega projekta, ki bo omogočil ekonomsko in vsebinsko optimalno verzijo na
podlagi katere bo mogoče pridobiti vsa potrebna dovoljenja za začetek gradnje.
Rok Prešern:
Od zadnje informacije o poteku projekta obnove Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled s
telovadnico, junija lani, je bila 10. 11. 2020 imenovana (prenovljena) delovna skupina za
spremljanje projekta v naslednji sestavi:
vodja delovne skupine: Robert Klinar, direktor občinske uprave Občine Bled
člani delovne skupine:
- Jakob Bassanese, podžupan Občine Bled,
- Nataša Ahačič, ravnateljica OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled,
- Gregor Jarkovič, občinski svetnik Občine Bled,
- Rok Prešern, občinska uprava – vodja projekta,
- Polona Filipič, projektantka.
Delovna skupina se je 9. 12. 2020 sestala na prvi seji, kjer se je seznanila s potekom aktivnosti
projekta, predvideno finančno konstrukcijo, vsebinsko projektno rešitvijo in umestitvijo projekta
v finančno situacijo občine ob izrednih epidemioloških razmerah, ki močno zaznamujejo
investicijsko sposobnost občine v prihodnjih letih. Ob samem projektu je obravnavala tudi
potrebno logistiko in posledično nove finančne obremenitve izvedbe, ki jo zahteva predvidena
rešitev. Zaradi visoke investicijske vrednosti se odpirajo možne alternative izvedbe obnove. V ta

namen se je delovna skupina odločila za preveritev le-teh, trenutno so v pripravi za obravnavo
na delovni skupini.
Delovna skupina si je z namenom pridobivanja relevantnih informacij potrebnih za izbiro
optimalne alternative 22. 12. 2020 ogledala že izveden projekt »Dozidave OŠ Žiri z večnamensko
športno dvorano« v Občini Žiri. V razgovorih z vodstvom Občine Žiri je delovna skupina
izmenjala izkušnje ob pripravi, izvedbi ter zaključku projekta.
Točka 3: Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2021
Uvodno obrazložitev je podal Robert Klinar,direktor občinske uprave.
Navedeno točko so obravnavali vsi odbori, katerih predsedniki oziroma podpredsednik so
podali predlog za sprejem.
Glede na to, da ni bilo vloženega nobenega amandmaja, skladno s Poslovnikom ni bilo
razprave, zato
je župan dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPOV:
1. Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2021.
2. Občinski svet Občine Bled sprejme Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s
stvarnim premoženjem Občine Bled za leto 2021.
3. Občinski svet Občine Bled sprejme Stanovanjski program Občine Bled za leto
2021.
4. Občinski svet Občine Bled sprejme Letni program športa v Občini Bled za leto
2021.
5. Občinski svet Občine Bled sprejme Letni izvedbeni načrt financiranja področja
kulture v Občini Bled v letu 2021.
PRISOTNI
ZA
PROTI
15
15
0
Sklepi SO bili sprejeti.
Točka 4: Sprejem predloga Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Bled
Uvodno obrazložitev je podal
Infrastruktura Bled d.o.o.,

Štefan

Korošec,

predstavnik

javnega

podjetja

Predlog Odloka so obravnavali Statutarno pravna komisija, ki je ugotovila, da ni formalno
pravnih zadržkov za prejem, Odbor za gospodarstvo in turizem in Odbor za prostor,
infrastrukturo in varstvo okolja, ki sta podala predlog za sprejem.
Glede na to, da ni bilo vloženega nobenega amandmaja, skladno s Poslovnikom ni razprave,
zato je župan dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini
Bled.
PRISOTNI
ZA
PROTI
13
13
0
Sklepi JE bil sprejeti.

Točka 5: Sprejem osnutka sprememb Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi
odpadki na območju Občine Bled -2
Uvodno obrazložitev je
Infrastruktura Bled d.o.o.

podal Štefan Korošec, predstavnik javnega podjetja

Predlog osnutka Odloka so obravnavali Statutarno pravna komisija, ki je ugotovila, da ni
formalno pravnih zadržkov za sprejem, Odbor za gospodarstvo in turizem, Odbor za prostor,
infrastrukturo in varstvo okolja in Odbor za proračun in občinsko premoženje, ki so podali
predlog za sprejem.
Na podlagi 73. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled je župan predlagal sprejem
sprememb Tehničnega pravilnika po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevno
spremembo Pravilnika in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Bled sprejme spremembe Tehničnega pravilnika o ravnanju s
komunalnimi odpadki na območju Občine Bled-2 po skrajšanem postopku.
PRISOTNI
ZA
PROTI
14
14
0
Sklep JE bil sprejet.
in
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Bled sprejme spremembe Tehničnega pravilnika o ravnanju s
komunalnimi odpadki na območju Občine Bled-2 .
PRISOTNI
ZA
PROTI
14
14
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 6: Sprejem Programa zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled
za leto 2021
Uvodno obrazložitev je
Infrastruktura Bled d.o.o.

podal Štefan Korošec, predstavnik javnega podjetja

Program zbiranja komunalnih odpadkov sta obravnavala Odbora za prostor, infrastrukturo
in varstvo okolja in Odbor za gospodarstvo in turizem, ki sta podala predlog za sprejem.
V razpravi so sodelovali Janez Brence, Jana Špec, Boštjan Ploštajner, Dušan Žnidaršič in
Gregor Jarkovič.
Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Bled sprejme Program zbiranja komunalnih odpadkov na
območju Občine Bled za leto 2021.
PRISOTNI
ZA
PROTI
14
14
0

Sklep JE bil sprejet.
Točka 7: Sprejem letnega programa vzdrževanja občinskih javnih cest za leto 2021
Uvodno obrazložitev je podal prosim Jure Prestor, direktor Gradbeništva Prestor d.o.o.
Sprejem letnega programa vzdrževanja občinskih javnih cest za leto 2021 je obravnaval
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja, ki je podal predlog za sprejem.
V razpravi so sodelovali Anton Mežan, Janez Brence in Milan Rejc.
Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
PRELOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Bled sprejme Letni program vzdrževanja občinskih javnih cest za
leto 2021.
PRISOTNI
ZA
PROTI
14
14
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 8: Seznanitev z oceno poškodovanosti občinskih javnih cest
Uvodno obrazložitev je podal Robert Artač, predstavnika družbe DFG Consulting, d.o.o.
Navedeno točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo
okolja, katerega predsednica je podala predlog za sprejem.
V razpravi je sodeloval Janez Brence.
Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled se seznani z oceno poškodovanosti občinskih javnih
cest.
PRISOTNI
12
Sklep JE bil sprejet.

ZA
12

PROTI
0

Točka 9: Sprejem soglasja k rebalansu Poslovnega načrta Zavoda za kulturo Bled za
leto 2021
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Završnik, direktor Zavoda za kulturo Bled.
Točko sta obravnavala Odbor za gospodarstvo in turizem in Odbor za družbene dejavnosti,
katerih predsednika sta podala predlog za sprejem.
V razpravi je sodeloval Janez Brence.
Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Bled sprejme soglasje k rebalansu Poslovnega načrta Zavoda za
kulturo Bled za leto 2021.
PRISOTNI
ZA
PROTI
14
14
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 10: Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Turizma Bled za leto 2021 z
dodatkom.
Uvodno obrazložitev je podal Tomaž Rogelj , direktor Turizma Bled.
Točko je obravnaval Odbor za gospodarstvo in turizem, ki je podal predlog za sprejem.
V razpravi so sodelovali .
Anton Mežan, Jana Špec, Boštjan Ploštajner,Janez Brence, Aneta Varl in Mihaela Pesrl.
Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Bled sprejme soglasje k Poslovnemu načrtu Turizma Bled za leto
2021 z dodatkom.
PRISOTNI
ZA
PROTI
13
5
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 11: Sprejem Lokalnega energetskega koncepta Občine Bled
Uvodno obrazložitev je podal mag. Anton Pogačnika, direktor Lokalne energetske
agencije Gorenjske, LEAG
Točko je obravnaval Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja, ki je podal predlog za
sprejem.
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Bled sprejme Lokalni energetski koncept Občine Bled.
PRISOTNI
ZA
PROTI
12
12
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 12: Sprejem L Sklep o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno
sodelovanje »EZTS Alpine Pearls z omejeno odgovornostjo« lokalnega energetskega
koncepta Občine Bled
Uvodno obrazložitev je podal Janez Fajfar, župan Občine Bled.
Točko je obravnaval Odbor za gospodarstvo in turizem, ki je podal predlog za sprejem.
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

PREDLOG SKLEPOV:
1. Občinski svet Občine Bled soglaša s sodelovanjem pri evropskem združenju za
teritorialno sodelovanje „EZTS ALPINE PEARLS z omejeno odgovornostjo“.
2. Občinski svet Občine Bled soglaša s »Konvencijo o ustanovitvi »evropskega
združenja za teritorialno sodelovanje ALPINE PEARLS z omejeno
odgovornostjo“, vključno z obveznostmi, ki sledijo iz nje.
3. Občinski svet Občine Bled soglaša s Statutom »Evropskega združenja za
teritorialno sodelovanje ALPINE PEARLS z omejeno odgovornostjo« vključno z
obveznostmi, ki sledijo iz njega.
4. Občinski svet Občine Bled soglaša, da se v skladu z 2. odstavkom 4. člena uredbe
(ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006:
- pristojni organ obvesti o namenu sodelovanja pri „EZTS Alpine Pearls z
omejeno odgovornostjo“,
- pristojnemu organu posreduje prepis predloga konvencije in statuta.
PRISOTNI
ZA
PROTI
13
13
0
Sklepi SO bili sprejeti.
Točka 13: Strategija trajnostnega razvoja Občine Bled 2030-predstavitev izhodišč
Uvodno obrazložitev je podala Slavka Zupan, K&z, Svetovanje za razvoj d.o.o..
V razpravi je sodeloval Anton Mežan in po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Bled se seznani s predstavitvijo izhodišč Strategije trajnostnega
razvoja Občine Bled 2030.
PRISOTNI
ZA
PROTI
13
13
0
Sklep JE bil sprejet.

Seja se je zaključila ob 21,00 uri .
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Župan Občine Bled
Janez Fajfar

