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PREDLAGATELJ: župan Janez Fajfar 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet Občine Bled potrdi zapisnik 15. redne seje z dne 22. 3. 2022. 



 

 Številka:  032-5/2022-30 
Datum:  22. marec 2022 

 
 
ZAPISNIK 
15. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, ki je bila v torek, 22. marca 2022 v prostorih 
Festivalne dvorane na Bledu. 
 
Prisotni člani: Jakob Bassanese, Janez Brence, Lea Ferjan, Gregor Jarkovič, Anton Mežan, 

Darko Mlakar Anton Omerzel,Mihaela Pesrl, Boštjan Ploštajner, Boštjan 
Razinger, Milan Rejc,  Franc Sebanc Jana Špec,  Brigita Tišler Šolar, Aneta Varl, 
Srečko Vernig, Dušan Žnidaršič  

 
Opravičeno odsoten:,  
Občinska uprava:  Aleksandra Žumer- višja svetovalka za pravne  zadeve, Robert Klinar -  

direktor  OU, Primož Lah - vodja MIR občin Bled, Bohinj in Železniki  
Ostali prisotni: Marko Drinovec iz Odvetniške pisarne Marko Drinovec, Helena Ule, 

direktorica Vrtec Bled, Matjaž Završnik, direktor Zavoda za kulturo Bled, 
Romana Purkart, v.d. Javnega zavoda Turizem Bled, Štefan Korošec, vodja 
programa Komunalna infrastruktura, Irena Gogala vodja finančno 
računovodske službe  Infrastruktura Bled d.o.o., Boštjan Lenček, komandir PP 
Bled 

 
Vabilo za sejo so svetniki prejeli v petek, dne 11. 3. 2022 s povezavo do gradiva na spletni 
straneh Občine Bled. Pobude in vprašanja, podane na 14. redni seji so po elektronski  pošti  
prejeli  dne  4. 2. 2022, dne 21. 3. 2022 pa  osnutke zapisnikov delovnih teles, popravljen in 
potrjen zapisnik s strani predsednice  Odbora za okolje,  prostor in infrastrukturo pa v torek, 
22.3.2022. 
Dne  14. 3. 2022 je župan  skladno  z določbo 3. odstavka 29. člena Poslovnika občinskega 
sveta občine Bled podan predlog za razširitev dnevnega reda s tem, da se doda 23. točka - 
Sprejem DIIP – Ureditev domačije PrMrako.   
 
Župan je iz predlaganega dnevnega reda umaknil točko 22., št. 4:  Soglasje k imenovanju 
direktorja Javnega zavoda za turizem Bled. S strani  sveta zavoda Turizem Bled je bilo 
zaprošeno,  da se navedena točka umika iz   osebnih razlogov predlaganega kandidata. 
 
Prav tako je župan na podlagi 3. odstavka 29. člena Poslovnika občinskega sveta občine Bled z 
dnevnega reda umiknil  naslednje točke:  

- 14. Soglasje k Letnemu programu dela in finančnemu načrtu Javnega zavoda Turizem 
Bled za leto 2022  

- 17. Sprejem DIIP: Prenova drsališča Bled  
- 18. Sprejem IP: Prenova drsališča Bled  
- 19. Sprejem osnutka Koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu in izvedbo 

projekta energetskega pogodbeništva za prenovo hokejskega drsališča na Bledu,  
vse naslednje točke se ustrezno preštevilčijo.   
 
 
Za 15. redno sejo je bil predlagan dnevni red: 

 

Potrditev zapisnika 14. redne seje z dne 14.12.2021  

2. Potrditev zapisnika 3. dopisne seje (od 11. 1. do 13.1.2022 do 24.00 ure)  

3. Potrditev zapisnika 4. dopisne seje (od 20. 1. do 24.1.2022 do 12.00 ure)  

4. Pobude in vprašanja  



5. Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu po 

Blejskem jezeru  

6. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2021  

7. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru 

občine Bled  

8. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega 

prometa v Občini Bled  

9. Sprejem osnutka Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne 

službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Bled  

10. Seznanitev s Situacijsko analizo kot osnovo za pripravo Razvoja strategije za celostno 

podporo družinam z otroki do 7. leta starosti – Iniciativa PRIMOKIZ  

11. Seznanitev s Poslovnim poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 2021  

12. Soglasje k Poslovno-računovodskemu poročilu Turizem Bled, zavod za pospeševanje 

turizma Bled za del leta 2021 in soglasje k Poslovno-računovodskemu poročilu Javnega 
zavoda Turizem Bled za del leta 2021  

13. Soglasje k Statutu Javnega zavoda Turizem Bled  

14. Sprejem Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne 

službe oskrbe s pitno vodo v Občini Bled in Sklepa o cenah storitev obvezne občinske 

gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Bled  

15. Sprejem Programa zbiranja komunalnih odpadkov na območju občine Bled za leto 

2022  

16. Seznanitev z Informacijami o delu Policijske postaje Bled v Občini Bled za leto 2021  

17.  Seznanitev s Poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj 

in Železniki za leto 2021  

18. Kadrovske:  

1. Predlog podelitev priznanj Občine Bled za leto 2022  

2. Podaja mnenja k predlogu imenovanja direktorja Knjižnice Antona Tomaža Linharta 

Radovljica  

3. Podaja soglasja k višini dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja OŠ prof. dr. 

Josipa Plemlja Bled za leto 2021 in ravnatelja vrtca Bled za leto 2021  

4. Soglasje k imenovanju direktorja Zavoda za kulturo Bled  

19. Sprejem DIIP: Ureditev domačije PrMrako  

  

Milan Rejc je glede na umik navedenih točk predlagal, da se v bodoče razpolovi število 
dnevnega reda in poveča število sej, denarja se ni porabilo toliko kot je bilo planiranega in ne 
vidi razloga, zakaj bi bile tako dolge seje. Dodal je še, da bo potrdil Dnevni red seje.  
 
Na predlagani Dnevni red ni bilo pripomb, zato je župan dal na glasovanje (potekalo je ročno 
zaradi trenutnega nedelovanja sistema): 
 
PREDLOG SKLEPA 
Občinski svet Občine Bled sprejme dnevni red 15. redne seje. 
PRISOTNI ZA PROTI 
17 17 0 
Sklep JE  bil sprejet. 
 
Točka 1: :  Potrditev zapisnika 14. redne seje z dne 14. 12. 2021 
 
 
Anton Mežan je samo opozoril, sicer ne na zapisnik, ki je napisan korektno, vendar pa v eni 
od replik naj bi svetnik Ploštajner omenil sledeče in je prepričan, da je bilo namenjeno njemu 



in bil mnenja,  da je prišlo do obtožbe: «da je prišlo do obtožbe tega, da nekateri svetniki na 
tej strani napeljujejo k kaznivim dejanjem« in dodal, da bo to preveril in v kolikor je bilo to 
res izrečeno, bo zadevo predal naprej, ker to niso heci. Dodal je še, da je sejo v tem delu 
pogledal dvakrat in prebral zapisnik in bil mnenja, da tega sam ni izrekel in da je možno, da je 
svetnik Ploštajner to tako razumel, da je bila to njegova interpretacija in dodal, da tega nikoli 
ni tako mislim ali izrekel.  
Boštjan Ploštajner je dodal, da se strinja z g. Mežanom in se opravičil za napačno 
razumevanje in dodal, da ni rekel tega, da je sam narobe razumel in da je to njegova napaka in 
se opravičil.  
 Po razpravi je župan dal na glasovanje  
PREDLOG SKLEPA 
Občinski svet Občine Bled potrdi zapisnik 14. redne seje z dne 14.12.2021.  
PRISOTNI ZA PROTI 
17 17 

 

Sklep JE  bil sprejet. 
 

Točka 2:   Potrditev zapisnika 3. dopisne seje (od 11. 1. do 13.1.2022 do 24.00 
ure) 
 
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato  je župan dal na glasovanje:  
 
PREDLOG SKLEPA 
Občinski svet Občine Bled potrdi zapisnik 3. dopisne seje (od 11. 1. do 
13.1.2022 do 24.00 ure).   
PRISOTNI ZA PROTI 
17 17 0 
Sklep JE  bil sprejet. 
 
 
Točka 3:   Potrditev zapisnika 4. dopisne seje (od 20. 1. do 24.1.2022 do 24.00 
ure) 
 
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato  je župan dal na glasovanje:  
 
PREDLOG SKLEPA 
Občinski svet Občine Bled potrdi zapisnik 4. dopisne seje (od 20. 1. do 
24.1.2022 do 24.00 ure).  
PRISOTNI ZA PROTI 
17 17 0 
   
Sklep JE  bil sprejet. 
 
Točka 4: Pobude in vprašanja  
 
Župan je prisotne seznanil, da so odgovore na pobude in vprašanja, podane na pretekli seji,  
prejeli po elektronski pošti dne 4. 2. 2022, nahajajo  pa se  tudi  v gradivu za tekočo sejo. 
Prisotne je vprašal,  ali se želi kdo opredeliti glede odgovora na pobudo, vprašanje in ali ima 
kdo novo pobudo ali vprašanje : 
 
 
 



Jarkovič Grega: 
Na seji  povedal, da bo zahteval dopolnitve na nekaj vprašanj, vendar o tem ne bo razpredal 
na seji in bo vse poslal v pisni obliki.  
Kako kaže s projektom alpskih blokov, ki je bil predlagan za umiritev prometa (omejitev 
dovoza s količki) in reševanje težav z odpadki. Rezultati ankete? Pričakujem skupni sestanek 
za predstavitev interesov Občine in interesov stanovalcev z namenom dogovora o konkretnih 
vsebinskih in terminskih ukrepih. 
Urška Kregar Cundrič: 
Na podlagi rezultatov ankete bo sklican skupni sestanek z upravniki posameznih alpskih blokov, 
kjer bodo predstavljeni rezultati ankete in stališča občine Bled. Sestanek se pričakuje v mesecu 
maju 2022. 
Kako od zadnje seje potekajo aktivnosti  za ustrezno ureditev  lokalne ceste 512844 v 
Sebenjah mimo objekta Sebenje 27?  
Urška Kregar Cundrič:  
Odkup je bil planiran že v letu 2020, vendar se je z odkupom čakalo na projekt rekonstrukcije 
Sebenjske ceste. Vsem lastnikom na trasi rekonstrukcije Sebenjske ceste kot tudi lastnikom JP 
512844 je bil pred enim letom poslan dopis z idejno zasnovo Sebenjske ceste. 
Odziv na ta dopis je bil minimalen, investicija Sebenjske ceste pa se je zaradi pomanjkanja 
finančnih sredstev občine zamaknila v naslednja leta. Odkup na trasi JP 512844 bo izveden 
sočasno z odkupi za rekonstrukcijo Sebenjske ceste. 
Predlog modifikacije Odloka o JRM.  
Poležavanje na zelenicah 6.clen 2odst. 1 točka in  2.tocka. predlagano besedilo: 
(2)  Zaradi ogrožanj, poškodovanja ali onemogočanja nemotene uporabe premoženja, ki 
predstavlja javno dobro je prepovedano: 
1.   hoditi ali se zadrževati na javnih zelenih površinah ob jezeru izven dovoljenih in urejenih 
javnih poti ali na njih ležati, postavljati ležalnike, mizice, bivake, šotore, ponjave in dežnike oz. 
senčnike.  
2.   kopati se in ribariti na območju, kjer to ni dovoljeno.  
Anton Omerzel:  
Cesta, ki gre skozi Sebenje  v Zasipu, se je ne mogoče vozit. Ali je potrebno jaške popravit ali 
pa je cesto potrebno ponovno asfaltirat in vse popravit in prosil, da se to uredi.  
Urška Kregar Cundrič: 
Naročena je sanacija vseh jaškov na Sebenjski cesti. Urejeno naj bi bilo do konca meseca maja. 
 
Milan Rejc:  
Novelacija poslovnika in statuta  
Sprašujem, ali je Občina Bled že prejela odgovore Ministrstva za javno upravo glede 
novelacije statuta in poslovnika Občine Bled. Ker imamo v finančnih dokumentih za prihodnja 
leta zapisano tudi financiranje svetniških skupin in samostojnih svetnikov, Občina Bled pa še 
kar dvomi v zakonitost obstoječega akta, ki ga nezakonito ne izvaja sprašujem kdaj namerava 
občina ugotoviti zakonitost omenjenega akta?  
Aleksandra Žumer:  
Postopek sprememb in dopolnitev Statuta Občine Bled in Poslovnika o delu občinskega sveta 
Občine Bled je potekal v okviru Statutarno pravne komisije. Slednja je tudi sprejemala odločitve 
o postopanju v zvezi s tem in v zvezi s pridobivanjem mnenj Ministrstva za javno upravo. Vaše 
vprašanje bo posredovano Statutarno pravni komisiji, da v zvezi s tem poda pojasnilo. 
Zakonitost pravilnika o financiranju svetniških skupin in samostojnih svetnikov  
Aleksandra Žumer: 
Pravilnik o sredstvih za delo list in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Bled je bil 
sprejet na 4. redni seji dne 23. 4. 2003 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 42/2003. Po pojasnilih 
finančne službe se pravilnik ni izvrševal, ker bi v nasprotnem postopali v nasprotju z 
ugotovitvami Ustavnega sodišča RS, Računskega sodišča RS in Ministrstva za javno upravo. 
Ustavno sodišče je leta 2001 izdalo odločbo št. U-I-372/98-10 z dne 17. maja 2001, kjer je med 
drugim v točki 12 navedlo: »Iz navedenega je razvidno, da funkcije posameznega člana 



občinskega sveta ali skupine članov občinskega sveta ni mogoče primerjati z vlogo, ki jo imajo 
politične stranke v političnem življenju. Upoštevati je treba, da se lokalne volitve izvajajo tako po 
proporcionalnem (če šteje občinski svet 12 ali več članov) kot po večinskem sistemu (če šteje 
občinski svet manj kot 12 članov) in da je zato kandidiranje po posameznih občinah različno. Pri 
volitvah po večinskem sistemu določijo posamezne kandidate politične stranke in volivci. 
Skupina najmanj 15 volivcev lahko določi kandidate s podpisovanjem. Volivci pa lahko določijo 
kandidate tudi na zborih volivcev (53. člen ZLV). Pri volitvah po proporcionalnem sistemu pa 
politične stranke in volivci lahko določijo liste kandidatov za člane občinskega sveta v volilni 
enoti. Volivci lahko določijo liste kandidatov le s podpisovanjem (65. člen ZLV). To lahko stori 
skupina najmanj 15 volivcev v volilni enoti. Skupine volivcev, ki s podpisovanjem podpre 
kandidaturo (pri večinskih volitvah) ali listo kandidatov (pri proporcionalnih volitvah), ni 
mogoče niti v organizacijskem niti v funkcionalnem smislu primerjati s političnimi strankami. 
Gre za skupine volivcev, ki jih ne veže kakšno trajnejše razmerje, cilji in naloge ter po volitvah 
izgubijo svoj namen. Zato bi bilo kakršnokoli financiranje teh skupin objektivno nemogoče in 
neopravičljivo. Imajo pa posamezni kandidati in lista kandidatov pravico do povračila dela 
stroškov volilne kampanje v skladu z zakonom o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 
nasl. – ZVolK), torej tistih stroškov, ki so nastali v času njihovega organiziranega nastopa v 
določeni fazi volilnega postopka.« 
Ustavno sodišče je torej že leta 2001 odločilo, da je financiranje list objektivno nemogoče in 
neopravičljivo, občinski Pravilnik iz leta 2003 pa (med drugim) določa ravno to. 
V Okvirni časovni in vsebinski načrt rednih sej Občinskega sveta Občine Bled za leto 2022, ki ga 
je občinski svet obravnaval na 14. redni seji dne 14. 12. 2021 je bil za junijsko sejo predvidena 
obravnava osnutka Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov 
Občinskega sveta Občine Bled. S slednjim bi lahko razrešili predmetno situacijo. 
Kodeks ravnanja izvoljenih in imenovanih predstavnikov Občine Bled in častno razsodišče  
Občinski svet je na svoji 5. redni seji 24. 9. 2019 sprejela Kodeks ravnanja izvoljenih in 
imenovanih predstavnikov Občine Bled. Akt vsebuje tudi imenovanje častnega razsodišča, ki 
še ni določeno in ga je potrebno imenovati. Dajem pobudo, da se to uredi in še v tem mandatu 
imenuje častno razsodišče. 
Aleksandra Žumer:  
Kodeks ravnanja izvoljenih in imenovanih predstavnikov Občine Bled v 18. členu določa, da 
»Občinski svet za presojo o etičnosti ravnanja izvoljenih in imenovanih predstavnikov imenuje 
častno razsodišče za nadzor nad spoštovanjem in izvajanjem tega Kodeksa.  
Častno razsodišče je sestavljeno iz treh članov, ki so predstavniki javnosti in so uveljavljeni 
občani, ki uživajo zaupanje javnosti. Član častnega razsodišča ne more biti izvoljeni in 
imenovani predstavnik, kot je opredeljeno v 1. členu tega Kodeksa in za njih veljajo zakonske 
določbe o nezdružljivosti funkcij.  
Člane častnega razsodišča Občinski svet poišče na podlagi javnega poziva in se imenuje z 
dvotretjinsko večino. Mandat članov traja 4 leta. V primeru predčasnega prenehanja mandata 
posameznemu član, je novi član imenovan do izteka mandata novim članom. Število mandatov 
članov ni omejeno.  
Mandat Častnega razsodišča nastopi sredi mandata Sveta, tako da pokriva zadnji dve leti 
trenutnega in prvi dve leti naslednjega mandata Sveta. 
Imenovani člani izmed sebe izvolijo predsednika. Način sklicevanja, vodenja in poteka sej Častno 
razsodišče uredi s svojim poslovnikom.« 
Skladno z izpostavljeno določbo bomo na Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja pristopili k pripravi javnega poziva za izvedbo imenovanja. 
Aneta Varl: 
Glede na to, da se bliža sezona me zanima , če ste rekli kakšno besedo o smerokazih na 
Mlinem-avtobusna postaja-Ljubljana-Bohinj in obratno(glede tujcev, ker ne vedo, na katero 
stran postaje se morajo postaviti). 
Urška Kregar Cundrič:  
Za usmerjanje prometa na državni cesti skrbi Direkcija RS za infrastrukturo. Za odvijanje 
prometa na državni cesti so usmerjevalne table ustrezne. Občina Bled je pozvala izvajalca 



rednih avtobusnih linij, da na avtobusna postajališča namesti vozni red, iz katerega bo jasno 
razvidno v katero smer vozi avtobus. Obljubili so nam, da bodo to uredili do poletne turistične 
sezone. 
 
Jana Špec:  
Ponovno dajem pobudo, da se na Bledu /KS Bled/  uredi en primer prostor z otroškimi igrali. 
Žalosti me dejstvo, da so mlade družine primorane svoje otroke voziti na igrala v druge 
občine in kraje : v Begunje, Lesce, Šobec,… in še kam. Če želimo ustvariti okolje prijazno za 
mlade družine, je to en mozaik v teh aktivnostih, ki ni tako finančno in tehnično zahteven. 
Marko Mencinger:  
Občina Bled razpolaga z 11 igrišči od tega jih je 5 znotraj območja KS Bled, šesto igrišče (ob 
Ledeni dvorni – Picerija Briksen) pa sicer ni v upravljanju Občine Bled, ampak je prosto 
dostopno občanom. 
 
 
Zdraviliški park 
Športni park Bledec 
Alpski bloki 
OŠ Bled 
POŠ Ribno 
POŠ Bohinjska Bela 
Dom krajanov Bohinjska Bela 
Hom 
pri gasilnem domu Rečica 
pri gasilnem domu Zasip 
MGC 
 
Ali imate kaj informacij, kdaj bo objavljen razpis za najem stanovanj za starejše v lasti 
nepremičninskega sklada ZPIZ in če imate že kakšno informacijo oziroma oceno o višini 
najemnine. 
Po Bledu krožijo informacije, da se lahko že prijaviš za najem stanovanj / kar vem ,da ni res, 
saj lahko le preko spletnega obrazca izraziš interes za pridobitev informacij o tem/ in da bo 
najemnina 900 EUR, 
kar verjetno tudi ni realno. Ker nas občani sprašujejo, če svetniki, kaj vemo o tem, prosim za 
informacije. 
Marija Ferjan: 
Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o. bo prijave za najem 
oskrbovanih stanovanj na Bledu sprejemal na podlagi razpisa, ki bo objavljen na njihovi spletni 
strani po izpolnitvi vseh potrebnih pogojev, predvidoma v maju 2022.  
Informacija o razpisu bo objavljena tudi v medijih. Višina najemnine bo znana ob objavi razpisa. 
Trenutno pa vabijo zainteresirane, da se prijavijo na obveščanje o razpisu na spletni strani 
Nepremičninskega sklada (www.ns-piz.si).  
Ponovno dajem  pobudo, da se   pristopi k reševanju problema onesnaževanja okolja 
avtobusov z dnevnimi obiskovalci oziroma turisti. 
Ne želim, da se me razume, da ti gostje niso dobrodošli, nasprotno, še kako bodo letos 
dobrodošli. Vendar ni pošteno do stacionarnih gostov, ki plačujejo 2.50 EUR turistične takse 
za urejanje infrastrukture in ne domačinov, ki plačujejo račune za odvažanje komunalnih 
odpadkov, da enodnevni  gostje ne prispevanja nič k  pokrivanju stroškov urejanja 
infrastrukture in komunalnih odpadkov. 
Verjamem, da zadeva ni enostavno rešljiva, pa vendarle imamo kar nekaj primerov reševanja 
tega problema, ki smo  ga leta 2019 že pričeli reševati, kar je potem, v 2020, zamrlo zaradi 
znanih razlogov epidemiološke situacije v svetu. 
Prav je, da se pripravimo na to, da ne bomo spet prepozni, ko bo nastal ponovno ta problem. 



Ponovno, še enkrat vprašanje, ali bo do glavne turistične sezone prostor za avtodome 
primerno urejen in ali je zagotovljeno pobiranje turistične takse za goste, ki prenočijo v 
avtodomih. 
Ni pošteno do gostov v kampu Zaka, da plačajo takso v višini 2,50 EUR, medtem ko gostje, ki 
parkirajo in bivajo izven kampa ne plačajo turistične takse. Zato je potrebno zagotoviti sistem 
za evidentiranje teh gostov in pobiranje turistične takse. 
Tudi o tem problemu smo se v letu 2019 že pogovarjali in iskali rešitve, ki jih dokončno 
nismo izdelali zaradi neljube situacije upada turizma. 
Urška KregarCundrič:  
Upravljavcu parkirišča za avtodome (PZA) bo s strani občine Bled poslan dopis v zvezi z 
obveznostmi, ki jih ima skladno z veljavno zakonodajo in pojasnilom MGRT, da je na PZA 
potrebna prijava gostov in posledično plačilo turistične takse. 



 

 
Darko Mlakar:  
Na Odboru za družbene dejavnosti smo se tudi pogovarjali o problemu parkirišč na Bledu. 
Sam sem dal pobudo, da se bom pogovoril z direktorjem LIP Bled, da bi tisti del, ki je nekdaj 
že bil, da bi tudi sedaj v tej turistični sezoni to tudi koristilo. Ta sestanek je potekal danes z 
direktorjem LIP Bled in mi je zgotovil, da z njihove strani ni nobenih problemov, vendar pa se 
je potrebno dogovorit, koliko časa bi to trajalo, koliko parkirnih mest in seveda človeka, ki bi 
to parkirnino pobiral. V kolikor je v interesu občine Bled ta prostor zakupila oziroma dobila v 
najem, se je potrebno z LIP-om dogovoriti in v zvezi s tem ni nobenih problemov. Je pa zadaj 
še en interes in to je interes Vintgarja in kdor bo prvi, bo prvi.  
Marko Mencinger: 
Občina Bled ni planirala sredstev za najem dodatnega parkirišča. Potrebno bi bilo tudi 
zagotoviti prevoze s tega parkirišča do Bleda. Uprava pa je stopila tudi v kontakt s predstavniki 
podjetja Lip Bled.  
Anton Mežan:  
Vlagam pobudo, vezano na del Partizanske ceste in sicer med odcepom s Prešernove 
(pri kapelici) in SRC. 
Omenjeni del predstavlja precejšnjo ožino, kjer zaradi hiš na obeh straneh ni moč izgraditi 
pločnika ali druge varne površine za kolesarje in pešce. Z izgradnjo SRC se je motorni promet 
bistveno zmanjšal. Se pa redno dogaja, da lokalni avtobusi skozi to ožino krajšajo pot. 
Namesto nekaj sto metrov daljše poti po SRC se zapeljejo kar po tem delu Partizanske ceste. 
Zato v imenu krajanov predlagam, da strokovne službe najdejo rešitev, morda s prometnim 
znakom za prepoved vožnje avtobusov na tem delu ali kakorkoli drugače, da se avtobusni 
promet umakne tja, kamor sodi.  
Urška Kregar Cundrič:  
Prometno ureditev bomo preverili in postavili ustrezno prometno signalizacijo. 
Moje naslednje razmišljanje je v največji meri vezano na blejsko pustno (ne)dogajanje 
v letu 2022. 
Mesta s pustno tradicijo, kot so Ptuj, Cerknica, Cerkno, Kranj, Koper, Ljubljana idr. so 
pravočasno pristopili k organizaciji in zato uspešno organizirali in izpeljali velike pustne 
dogodke. Tudi za številne manjše kraje, kot so npr. Selnica, Mozirje, Ambrus … ni bilo ovir za 
organizacijo pustovanja. Nam bližnji Hrušica, Radovljica in Kranj so le nekateri, ki so dokazali, 
da je bilo pustne prireditve moč zelo uspešno izpeljati tudi na Gorenjskem. Sam osebno sem 
bil osrednji nastopajoči na pustovanjih v Supernova Qlandia Novo mesto in na Škofijah, bil 
sem eden od nastopajočih na osrednjem novomeškem pustovanju na Glavnem trgu. Skratka. 
Moja teza, da je tudi v času covid ukrepov potrebno biti z organizacijo prireditev vedno 
pripravljen do te mere, da se v primeru sprostitve te lahko nemoteno izvedejo, se je pri veliki 
večini organizatorjev pustnih dogodkov izkazala za edino pravilno in uspešno. Na Bledu pa 
nič! 
Ni me potrebno prepričevati z izgovori, kot npr. ''smo imeli delo s preoblikovanjem zavoda'', 
saj se s tem poleg odvetniških družb verjetno niso ukvarjali vsi zaposleni. Organizacija 
pustovanja je zgolj delo ene osebe, ki naj bi že od novembra v prostih uricah pripravljala 
scenarij, urejala formalnosti, nabirala ideje, kontaktirala vse deležnike, od potencialnih 
nastopajočih do lokalnih pustnih skupin, brez katerih uspeha ni in ga ne more biti. Ne bodo 
me prepričali niti izgovori, vezani na Covid-19, saj so enaki ukrepi veljali po vsej državi. Že 
pred sprostitvijo ukrepov je bilo možno organizirati pustovanja v dvoranah s spoštovanjem 
veljavnih pogojev in omejitev. Drugje so te prireditve na ulice in v dvorane privabile na 
stotine in tisoče obiskovalcev.  
Ne morejo me prepričati niti razlogi, kot npr. stanje brez direktorja ali brez sveta zavoda, saj 
so zaposleni imeli zaposlitev. In plačo. Torej, nekaj so verjetno počeli. Ne trdim, da niso delali 
nič. Bojim se, da jim manjka samoiniciativnosti in volje. In kar me najbolj skrbi, očitno za to 
poklicanim manjka tudi novih in svežih idej, kar je razvidno iz izredno slabo in podcenjujoče 



pripravljenega predlaganega plana za leto 2022. Po odpravi ukrepov in sprostitvi družabnega 
življenja bi pričakoval kup novih svežih idej za prireditve, ki bi izven sezone goste privabile 
na Bled, med visoko sezono pa dogodke z nastopajočimi, ki bi popestrili dogajanje za tiste 
goste, ki preživljajo dopust na Bledu. V kolikor ni in ne bo tako, bomo spet poslušali: Povsod 
se dogaja, na Bledu pa nič!   
Blejci se pogosto obračajo name z željo, naj sam nekaj organiziram, fešto za Blejce, srečanje 
harmonikarjev ali karkoli, da bodo pomagali, pravijo. Trdim, da sem v preteklosti v času 
mojega podžupanovanja (in že prej) skupaj z enako mislečimi – in takrat tudi s podporo 
župana, priznam – večkrat dokazal, da se lahko organizira marsikaj, če je le želja dovolj velika. 
Naj poudarim, da ničesar ne krivim mojega naslednika, sedanjega podžupana, ker ima druge 
zadolžitve, kot sem jih imel sam. Turizem Bled bi po mojem prepričanju moral ohranjati duh 
tradicionalnih prireditev tudi v času korone s prilagojenimi izdajami prireditev preko spleta 
in BledTV-ja, a žal je vse skupaj zamrlo. To ne govorim samo jaz. Mnogokrat slišim očitke 
občanov in obiskovalcev: Povsod se dogaja, na Bledu pa nič! 
Verjetno mi bo kdo od pristojnih navrgel dejstvo, da smo svetniki izglasovali zeleno shemo 
blejskega turizma. Res je. Ampak očitno si to shemo predstavljamo vsak po svoje. Nekateri v 
obliki, da se zaradi tega ne organizirajo večje prireditve. Moja predstava pa je, da ob pravilni 
organizaciji tudi množica ne povzroči škode, če je pravilno usmerjena, razpršena na različna 
mesta dogajanj, katera je potrebno organizirati. V okviru zelene sheme bi na teh prireditvah 
morali ponuditi trajnostne vsebine, na stojnicah jedilne pribore, kozarčke in vse potrebno iz 
ustreznih materialov, ločevanje odpadkov ipd. Za tako shemo, kot se trenutno kaže, jaz nisem 
glasoval.  
Vemo tudi, katera glasba je doma v naših krajih. Vsak ima svoj glasbeni okus, se strinjam. 
Ampak nekateri nam bližnji glasbeniki niso postali legende zaradi samega sebe, temveč 
zaradi svoje glasbe. Mi pa, kot da se je sramujemo. Na prireditvah je skorajda ni. Bolj težimo k 
okusom ozkega kroga ljudi. Butičnost je po moji oceni lahko tudi drugačna.      
Naj za konec poudarim, da s strani Turizma Bled sploh ne želim odgovora na tole moje 
razmišljanje, zakaj je bilo in zakaj je temu še vedno tako. Ker vem, da bom prejel najmanj pol 
strani ali več izgovorov, kako bi bilo nerodno, če bi se na blejskem pustovanju kdo okužil s 
korono, da ne bi dobili soglasja na upravni enoti itd. In bilo bi škoda, da bi nekdo nekaj ur 
porabil za pisanje odgovora ''na teženje Mežana'', kot večkrat slišim na terenu. Naj se 
zaposleni raje posvetijo spremembi plana za leto 2022 in realizaciji, da se ne bo slučajno 
jeseni spet ponovil stavek: Povsod se dogaja, na Bledu pa nič!   
Te vrstice naj bodo v razmislek tistim, ki se v njih najdejo. 
 
Boštjan Ploštajner:  
83. člen OPN Bled, med drugim, navaja, da na objektih s sestavljeno streho ni dopustna 
izvedba pultnih frčad. 
 Petra Krajner:  
83. člen OPN Bled, med drugim, navaja, da na objektih s sestavljeno streho ni dopustna 
izvedba pultnih frčad. 
V 6. členu OPN Bled, ki vsebuje pojmovno razlago uporabljenih terminov OPN ni razlage 
kaj sestavljena streha je. Zanima me ali oddelek za prostor občine Bled smatra da je OPN 
Bled v 6 in 83 členu nomotehnično ustrezno oblikovan in zagotavlja ustrezno pravno 
varnost investitorjem na Bledu. 
V 6. členu OPN Bled, ki vsebuje pojmovno razlago uporabljenih terminov OPN ni razlage kaj 
sestavljena streha je.  
Zanima me ali oddelek za prostor občine Bled smatra da je OPN Bled v 6 in 83 členu 
nomotehnično ustrezno oblikovan in zagotavlja ustrezno pravno varnost investitorjem na 
Bledu.  
Zanima me, kaj termin sestavljena streha pomeni? 
Petra Krajner:  
Glede na željo po navedbi vira strokovne literature, se poizvedba opravlja v knjižnici 
Fakultete za arhitekturo. Odgovor bo poslan naknadno, saj je poizvedba še v teku. 



Razlago je mogoče ob naslednjih spremembah in dopolnitvah prostorskega akta 
vključiti v 6. člen: Pomen izrazov. 
Ob odgovoru na zgornje vprašanje bi želel navedbo vira iz strokovne literature s področja 
urbanizma, arhitekture, oziroma urejanja prostora, skratka odgovor na podlagi strokovnih 
referenc in ne na podlagi tega »kaj se nekomu zdi, da bi to bilo«.  
Zanima me mnenje oddelka za prostor občine Bled o spodaj napisanem: 
Nekdanji ustavni sodnik dr. Lovro Šturm v Komentarju Ustave Republike Slovenije (2002) 
navaja številne primere razveljavljenih zakonskih določb zaradi njihove nejasnosti, 
nedoločnosti in s tem posledično pomanjkljive pravne varnosti (https://e-
kurs.si/komentar/zapoved-pravne-varnosti-in-jasnosti-dolocnosti-pravnih-norm/).  
'Pravna država mora spoštovati načelo zaupanja v pravo in druga načela pravne države. 
Načelo zaupanja v pravo zahteva, da so posamezne odločitve, ki so zakonite in sprejete brez 
vnaprejšnjih pridržkov ter po svoji naravi niso predhodnega značaja, stabilne. Pravo lahko 
uveljavlja svojo funkcijo urejanja družbenega življenja, če je v čim večji meri stalno in trajno. 
Tako pravo, kot tudi celotno ravnanje vseh državnih organov, mora biti predvidljivo, ker to 
zahteva pravna varnost. Varnost državljanov je odvisna tudi od trajnosti aktov. S tem se 
uresničuje zaupanje državljanov v pravo in državo.'  
 
Med razpravo o pojmu pravne države in pojmu načela pravne države se poudarja tudi 
zahteva po relativni stabilnosti predpisov. Pogosto spreminjanje le-teh omejuje svobodo 
posameznika. Ravnanje države mora biti predvidljivo, delno je to omenjeno s prepovedjo 
retroaktivnosti zakonov. Sam namen predpisa ne glede na njegovo naravo mora biti jasno 
opredeljen, ukrepi pa natančno predpisani. Pravna država omejuje državo s poseganjem v 
uravnavanje številnih razmerij. Pri tovrstnih predpisih se tako zastavlja vprašanje o razmerju 
med cilji predpisa in ukrepi. V zvezi s tem se uveljavlja načelo sorazmernosti in prepoved 
prekoračitve potrebnega obsega ukrepa. 
 
Pomen jasnosti predpisov je v tem, da se lahko izključi možnost različne uporabe norme in 
arbitrarnost organov. Jasnost predpisov je tako ena izmed zahtev in načelo pravne države, ki 
pripomore k varstvu zaupanja v pravo. Tako se izreka tudi ustavno sodišče RS v odločbi št. U-
I-77/98, kjer v obrazložitvi odločbe pravi: 
'Načela pravne države (2. člen ustave) zahtevajo, da so predpisi jasni in določni, rešitve, 
sprejete v njih, pa splošne in abstraktne. Zakon je s stališča jasnosti in določnosti skladen z 
ustavo, če je mogoče z uporabo pravil o interpretaciji pravnih norm ugotoviti vsebino 
predpisa in je na ta način ravnanje organov in oseb, ki ga morajo izvajati, opredeljeno.' 
 
In dalje v odločbi št. U-I-115/93: 
'Načelo pravne države, določeno v 2. členu ustave, se izraža predvsem v spoštovanju 
veljavnih pravnih predpisov, v pravni varnosti, v načelu zaupanja v pravo, v prepovedi 
retroaktivnega delovanja predpisov, v sodni poti, ki zagotavlja popolno in pravilno 
zagotovitev dejanskega stanja, v zanesljivosti zakonodajalca, jasnosti in določnosti pravnih 
norm idr.' 
 
Posebno pomembna je v pravni državi varnost državljanov, kar zahteva, da se v predpisih ne 
uporabljajo nedoločeni pojmi. 
Tako pravi Ustavno sodišče v uvodu odločbe št. U-I-158/94: 
'V nasprotju z načeli pravne države je zakonska določba, v kateri pravni pojmi niso 
opredeljeni tako, da jih je mogoče izvajati.' 
In dalje v odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-172/94, kjer ustavni sodnik dr. Šinkovec v 
odklonilnem ločenem mnenju pravi naslednje: 
 
'Po ustaljeni praksi evropskih Ustavnih sodišč obstoje enotne zahteve, da so norme 
opredeljene tako, da jih je mogoče izvajati: da je mogoče z gramatikalno in teleološko razlago 
posredovati vsebino predpisa brez pravnih praznin in je s tem ravnanje organov ali subjektov 
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determinirano. Pojmi so sprejemljivi, če se jim da po objektivnih merilih določiti njihov 
smisel in če se upoštevajo predstave, ki veljajo v življenju. Načelo vladavine prava in pravne 
varnosti terjata, da pravna odločitev v konkretnem primeru temelji na zakonu, dejansko 
življenje in dejanski interesi pa narekujejo, da je treba urediti tudi primere, za katere 
najdemo ustrezne opore v zakonu.' 
Kot nekakšen korektiv nedoločnosti pojmov se pojavlja 'odločanje po prostem preudarku', 
kar je razvidno tudi iz odločbe Ustavnega sodišča št. Up 84/94:  
'Zakonodajalec v določenih primerih uporabi nedoločene pravne pojme, ker ne more vnaprej 
predvideti vseh položajev, ki jih želi urediti. Tudi nedoločenih pravnih pojmov se torej - 
podobno kot podelitve pooblastila za odločanje po prostem preudarku - lahko posluži tedaj, 
ko želi upravi prepustiti določen prostor presoje, da bi ta ob upoštevanju vseh bistvenih 
okoliščin konkretnega primera lahko odločila na "najprimernejši" način.' 
 
Tako se ob določitvi pooblastila državnih organov izključuje arbitrarnost le-teh in se tako 
uveljavlja pravna varnost (s tem je povezano vprašanje prostega preudarka). Načelo pravne 
države zahteva tako vsebino predpisa, da je ravnanje državnih organov in organov lokalnih 
skupnosti predvidljivo, opredeljeno. Ustava dopušča, da upravni organi v določenih primerih 
sprejemajo odločbe po prostem preudarku, vendar mora biti iz predpisa jasno razvidno, do 
katere meje je tako ravnanje dopustno, sicer je v nasprotju z načelom pravne države.                   
       
(http://www.lex-localis.info/files/0826e7dc-9f0b-48a5-b9ff 
c27f316a9324/632898723348437500_2004_01_04.pdf) 
 
Materialna normativna določba, ki vključuje termin "sestavljena streha" je torej 
ustavnopravno neustrezna. Ne zagotavlja pravne varnosti najprej iz razloga njene nejasnosti, 
oziroma nedefiniranosti. Tudi če bi na termin "sestavljena streha" gledali  kot na nedoločen 
pravni pojem z namenom dopuščanja določenega prostora za presojo upravi omenjeni termin 
ne postavlja jasnih mej dopustnosti proste presoje uprave, kar pomeni, da je zopet v 
nasprotju z načelom pravne države.  
Ob primerjalnem pregledu prostorskih načrtov drugih občin in ob iskanju razlage termina 
sestavljena streha (MOP, UIRS) sem prišel do ugotovitve, da (očitno) termin sestavljena 
streha izhaja iz napačne uporabe materialnega normativa - tipologija objektov se namreč 
določa glede na tloris in ne glede na streho, kar je razvidno v mnogih odločbah o 
kulturnovarstvenih pogojih za investicije ugotavlja (oziroma konstatira)ZVKD.  
Tudi primerjalni pregled prostorskih odlokov oziroma načrtov drugih slovenskih občin 
pritrjuje omenjeni tezi – tako bi vas radi opozorili na primer občin Vodice (2. člen), Šmarje pri 
Jelšah (5. člen), Preddvor (44. člen), Cerknica (50. člen) in Trnovska vas (5. člen) iz katerih 
jasno izhaja, da se tipologija objekta določa na podlagi tlorisa in ne strehe. Omenjeno dejstvo 
nadalje potrjuje priročnik MOP o tipologijah stavb, ki podaja definicije tipov stavb in njihovih 
podskupin glede na njihov oblikovni ustroj. 
(https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostorski-red/Tipologija-
stavb.pdf),   
V skladu s tipologijo in nomotehniko arhitekturne in urbanistične stroke ter iz njih izhajajočih 
pravnih aktov (OPN-ji) so objekti s sestavljenim, členjenim, oziroma razgibanim tlorisom 
objekti, katerih tloris je oblikovan v obliki črke T, L ali U.  
Torej – zanima me, ali strokovne službe še vedno menijo, da je terminologija OPN ustrezna (v 
predmetni zadevi, ali ne).   
Petra Krajner:  
Služba za prostor je mnenja, da bi bilo pri pripravi, oz. izdelavi prostorskih dokumentov 
v čim večji meri smiselno uporabiti načrtovalske pristope, kar pomeni, da bi se pri 
pripravi akta, v kar najširšem obsegu uporabljale skice, risbe, sheme, slikovni in drugi grafični 
prikazi, ponazoritve, grafične predstavitve ipd. 
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OPN v členih 108 - 112 določa splošna pravila glede urejanja prostora (gradnje - predvsem 
rekonstrukcije/obnove, saj novogradnje niso dopustne) na področjih, ki zapadejo v vplivna 
območja naravne in kulturne dediščine, nadalje pa v členih 144, 145 in 156 za specifično 
področje Planine (Pokljuka).  
Pravila so po eni strani toga in rigidna (kar izhaja iz dejstva da gre za območje posebnega 
pomena, ki mora biti ustrezno zaščiteno) po drugi strani pa izrazito nejasna.  
S tem v zvezi bi prosil za vsebinsko razlago 2. odstavka 144 člena OPN.  
       Prav tako bi rad vsebinsko razlago spodnjih določb 156. člena OPN 
Pokljuka PL-9  Planina Za Jamo 
Ohranjati je treba naravno posivele lesene površine. Za vse lesene dele se uporablja 
brezbarvne premaze, 
ki dopuščajo naravno staranje in posivelost lesa. Barvni premazi niso dopustni – dopustna je 
samo zaščita proti škodljivcem brez pigmenta. Dopustne so obstoječe dostopne poti v obliki 
kolovozov oziroma poljskih poti, sicer pa se dostopnih poti do objektov ne utrjuje in ne ureja 
kot utrjenih peščenih poti. Okolice objektov ni dopustno utrjevati – ostati morajo travne 
površine. 
Vsi posegi morajo slediti tipologiji objektov in ohranjenim značilnostim lokalnega   
stavbarstva na Planini.  
Zanima me ali oddelek za prostor ima pregled nad dejanskim stanjem "lokalnega stavbarstva" 
na Planini. Zanima me kaj oddelek za prostor meni o ugotovitvah in priporočilih študije 
STRATEGIJA CELOSTNEGA RAZVOJA SLAMNIKOV "ARHITEKTURA GORENJSKIH VASI", ki jo 
je v sodelovanju z Občino Bled (in drugimi partnerji) uredila doc. mag. Polona Filipičac in ali 
meni, da določbe in interpretacija OPN za to področje sledijo smernicam omenjene študije?  
Zanima me, kje v zgoraj omenjenih členih OPN piše, da morajo biti strešine lesene, obenem pa 
me tudi zanima, če oddelek za prostor ve kakšen material za kritino je uporabljen pri več kot 
80% "stavbarskega fonda" na Planini za Jamo. 
Petra Krajner:  
Ob pripravi OPN je bilo izdelanih več strokovnih podlag, med drugim Strokovna podlaga 
iz katere nadalje v OPN izhajajo podrobni PIP za planine (Posebni PIP za območje planin, 
ZVKDS, OE Kranj, maj 2012). Strokovna podlaga se uporablja pri tolmačenju členov, ki 
se vsebinsko vežejo na PPIP za območja planin, uporabljajo se pri pripravi projektnih 
pogojev, mnenj, oz. kadar potencialni graditelj želi podrobnejšo razlago. 
Na enak način se uporabljajo tudi druge strokovne podlage, ki se vsebinsko, tipološko 
in prostorsko vežejo na območje občine Bled. 
V sklopu Sprememb in dopolnitev prostorskega načrta, pa se usklajujejo tudi katalogi, ki bodo 
prav tako v pomoč pri gradnji, ureditvah in umestitvah v prostor. 
 
Franci Sebanc:  
1. Križišče med Kolodvorsko in Zupančičevo cesto oz po domače pri Rogaču. 
    Na tem odseku se pločnik konča  tako rekoč  na ovinku na Kolodvorski cesti .  
    Pločnik se nato nadaljuje na na drugi strani ceste in poteka do križišča z Zupančičevo cesto,  
    nato pa se ponovno nadaljuje na drugi strani Zupančičeva ceste.  
    Vem, da je v  planu Občine Bled tudi rekonstrukcija Kolodvorske ceste , tako da se bo     
     celovita problematika tega križišča reševala takrat. Do takrat pa prosim strokovne službo   
     za oceno situacije in eventuelno začasno reševanje, mogoče povezovanje pločnikov z     
    prehodi za pešce.   
Urška Kregar Cundrič:  
Prehoda za pešce pri trenutnih karakteristikah Kolodvorske ceste ni možno umestiti zaradi 
veljavnih predpisov s področja cest, saj bi bilo le to nepregledno in pešcem ne bi zagotovilo 
varnega prehajanja čez cesto. V tem primeru bo potrebno počakati na rekonstrukcijo Kolodvorske 
ceste. 
2 . Križišče Kolodvorske ceste z Rečiško cesto ali po domače pri Svetinu.  
     Pri izvozu iz Kolodvorske ceste na Rečiško cesto je na levi strani ceste lesena ograja in je 
     pogled na levo na prihajajoč promet iz smeri Gorij nepregleden.  



     Tudi na tem odseku prosim za oceno stanja . Pa eventualno postavitev ogledala za lažji     
     pregled. 
Urška Kregar Cundrič:  
V zvezi z navedenim je bila preglednost preverjena že v sklopu projekta Severne razbremenilne 
ceste in je po ugotovitvah prometne stroke kot tudi upravljavca DRSI ustrezna. Na Kolodvorski 
cesti je tudi stop črta, katero večina voznikov prevozi brez ustavljanja in mimo veljavnih 
predpisov ZPrCP. 

3.   Izvoz iz Gasilnega doma na Rečici. Tu je postavljeno ogledalo , ki pa ni dovolj pregledno. 
      Na tem odseku pa tudi pri gasilnem domu predlagajo še namestitev prehoda za pešce. 
Prosim pregled  in rešitev stanja. 
Urška Kregar Cundrič:  
Pri gasilnem domu je naročeno še eno ogledalo, ki ga morajo upravljavci še postaviti. Predlog za 
prehod za pešce je bil že večkrat poslan na DRSI, vendar je zaradi kategorizacije državne ceste 
zavrnjen. 

Brigita Tišler Šolar:  
Na pobudo nekaterih blejskih študentov naslavljam vprašanje na občino Bled ali se po zgledu 
nekaterih občin v Sloveniji lahko nadejamo Razpisa za podelitev denarnih nagrad šudentom s 
stalnim bivališčem v občini Bled, ki imajo opravljeno diplom, magisterij, specializacijo ali 
doktorat. 
BOJANA LUKAN in JERNEJA GAŠPERŠIČ: 
Občina Bled vsako leto razpiše Javni razpis za mlade v dveh sklopih. V prvi sklop se  lahko 
prijavijo društva, neprofitne organizacije in javni zavodi, ki izvajajo dejavnosti za mlade, drugi 
sklop pa je namenjen mladim in nadarjenim, ki delujejo v okviru društev, zavodov, fundacij in  
ostalih pravnih oseb, kakor tudi fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Občini Bled in so 
stari do 27 let. Sredstva po razpisu lahko pridobijo za: 
izdelavo diplomskih in raziskovalnih nalog, ki se nanašajo za področje Občine Bled,  
izdelavo diplomskih nalog ne glede na področje dela, vendar mora biti razvidna uporabnost in 
izvedljivost naloge v občini in za občino Bled, dodatno izobraževanje ali  izpopolnjevanje doma 
in v tujini, kar kot končni učinek pomeni doprinos občini športni dosežki (obvezna dokazila – 
potrdilo o statusu športnika, dokazila o rezultatih v preteklem letu). 
Razpis je bil objavljen 1. 4. 2022 in bo odprt do 29. 4. 2022. Razpisna dokumentacija za oba 
sklopa razpisa sta na spletni strani Občine Bled. 
Pri objavi javnega razpisa se ravnamo po Pravilniku o dodeljevanju sredstev občinskega 
proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti v Občini Bled (Uradni list 
RS, št. 67/2008), ki v 3. členu določa namene, za katere se dodeljujejo sredstva. V kolikor bi si 
želeli sredstva na podlagi javnega razpisa podeljevati na drug način bi bilo potrebno pripraviti 
nove pravne podlage (pravilnike), ki jih potrdi občinski svet, in v ta namen zagotoviti sredstva v 
proračunu. 
Na blejskem pokopališču je prostor oziroma zelenica za raztros pepela.  
Ker omenjena zelenica ni ograjena ali kakorkoli označena, da je to prostor kjer se raztrosa 
pepel pokojnika, marsikdo misli da je to običajna zelenica ki je del pokopališča.  
Nekateri obiskovalci pokopališča hodijo po bližnjici, čez zelenico, drugače povedano hodijo 
po raztrosenem pepelu pokojnika, nemalokrat v družbi pasjih spremljevalcev. Na zelenici za 
njimi ostajajo pasji iztrebki in cigaretni ogorki. Delavci infrastrukture sicer redno čistijo in 
pospravljajo omenjeno , da ne rečem nesnago, ki jo pušča sodobni človek za seboj.  In ne 
predstavljam si , kaj si misli nekdo, ki je na tem mestu pokopal oziroma raztrosil pepel 
svojega bližnjega. 
Že nekaj časa nazaj sem na OS dala pobudo za ureditev omenjenega prostora. Žal je zadeva 
ostala v stanju kot je vidna sedaj. Danes ponovno izpostavljam  in dajem pobudo , da je 
potrebno prostor primerno urediti. Zasaditev nizke zelene žive meje, ki jasno določa namen 
zelenice, namestitev plošče z napisom prostor za raztros pepela, in plošče  kamor se lahko 
postavijo  sveče in cvetje, je najmanj in hkrati vse kar je potrebno urediti. 



Človek je v vsej svoji zgodovini gojil poseben odnos do prednikov in spomina nanje.  Na Bledu 
imamo lepo urejene klasične in žarne grobove, grobnice, tudi občinski grob , ki smo ga pred 
leti v dogovoru občine in Infrastrukture tudi primerno uredili, za kar se ponovno zahvaljujem.  
Verjamem, da smo se danes ob omenjenem problemu vsaj malo zamislili,   in da bo izražena 
volja in pripravljenost da na primeren način uredimo in zaščitimo prostor večnega počitka. 
Štefan Korošec:  
V projektu razširitve pokopališča Bled, ki je bil izdelan pred dobrimi dvajsetimi leti, ni bilo nikjer 
opisane površine za raztros pepela. 
Sami smo lani začeli z izrisom predloga za ureditev omenjene zelenice v prostor za raztros. V 
vmesnem času smo dobili informacije, da ima omenjena zelenica neko »višjo« simbolno 
vrednost, in da tega ne smemo spreminjati. 
Trenutno čakamo na odgovor projektanta in ostalih soglasodajalcev, da vidimo če bo zadeva 
lahko na naš zamišljen način izpeljana. Takoj ko prejmemo dodatne informacije vas bomo o 
zadevi obvestili. Vsekakor imamo namen ureditve takoj, ko bo to možno. 
 
Robert Klinar:  
- cesta Sebenje – cesta je dotrajana, predvsem zaradi tega, ker je tam potekal obvoz v 
času gradnje severne ceste. Dela so že naročena in bodo nekje do poletja končana kot je tudi v 
planu.  
- novelacija Statuta občine – podan bo  pisni odgovor; 
- svetniške skupine – je naš predlog in se pripravlja in se bo  uvrstil na dnevni red 
naslednje seje, tako kot je bilo zapisano v predlogu – planu točk za obravnavo na sejah OS;  
- kadrovsko častno razsodišče – tega kodeksa še ne poznam in če je to v kodeksu 
napisano, mora biti to urejeno;  
- avtobusna postaja – občina je naslovila pismo na DRSI in se pričakuje, da bo zadeva 
urejena do poletja in dodal, da je bilo dodano tudi za klančino pri Mercatorju;  
- varovana stanovanja – razpisa še ni in ga tudi ne bo, saj je stališče Sklada, da dokler ne 
prejmejo uporabnega dovoljenja razpisa ne bodo oddali. Je pa dejstvo, da zbirajo 
informativne prijave, kdo je že zainteresiran. O cenah najemnin ni podatkov, saj je ne vejo še 
sami. Po zagotovitvah vodstva sklada bodo najemnine primerne na nov objekt, kakšni pa 
bodo, pa se v tem trenutku še ne ve. Dosegli pa smo, da je v izbirni komisiji tudi predstavnica 
občinske uprave, predvsem za tistih dvajset stanovanj za prebivalce lokalne skupnosti 
- ureditev prostorov z otroškimi igrali – v občini je kar nekaj otroških igrišč  in novih 
igrišč razen na Rečici, ko bo zgrajena Razgledna cesta in pumptrack, katerega so prebivalci 
Bleda izbrali  preko projekta »Moj kraj« in bo zgrajen v letošnjem letu, za otroška igrišča pa 
bo občinska uprava proučila in tudi ustrezno obrazložila;  
- turistična taksa, avtodomi – občinska uprava pripravlja načrt vezano na urejanje 
oziroma manegiranje prometnih in peš tokov v času turistične sezone in se bo videlo tam, kaj 
se v sklopu tega lahko naredi. Na današnji se seji se bosta sprejemala tudi dva odloka – o 
urejanju cestnega prometa  in javnem redu in miru, ki že nakazujeta določene rezultate, saj bo 
po novem tudi spanje v avtomobilih oglobljeno in je predpisana tudi sankcija; 
- Partizanska cesta  –  vsi predlogi bodo dani na Svet za varnost v cestnem prometu, saj 
so smiselne in jih je potrebno obravnavat, isto velja za pobude, ki jih je podal svetnik Sebanc;  
- Blejsko pustovanje – se ne pripravlja odgovor in razumljeno, kaj je bilo povedano;  
- prostor – dejstvo je, da imamo tako regidne OPN in predpise v naši občini, da res kliče 
po spremembah. Veliko je neživljenjskih. Kar se tiče ZN Koritno so bili izvedeni sestanki z 
lastniki in če je bil kdo nesramen, so bili to oni. V sklopu sprememb se pripravlja tudi obvezna 
razlaga, da se jim pride nasproti in dejstvo je, da je bil ZN tako napisan, tipske hiše in seveda 
po toliko letih si ljudje želijo več svobode ampak prostorski načrti so tako kot so. Na vsa 
vprašanja in pobude bo podan tudi pisni odgovor.  V mesecu bo razgrnitev načrtov in ena 
izmed sej bo prostorska seja in verjetno bodo še pogovori in se bo dalo tudi kaj spremeniti in 
se moramo tudi zavedat, v kolikor bodo spremembe, se vse lahko podaljša in sicer iz razloga 
ker se ponovno potrebuje pridobiti soglasje države;  



- zelenice za raztros – prepričan, da je vse že urejeno, ker je bilo o tem že govor in upa, 
da bo Infrastruktura to čimpreje uredila. Dodal je še, da lep primer ureditve pokopališče v 
Ribnem. 
 
Točka 5: Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem 

režimu po Blejskem jezeru 

Uvodno obrazložitev je  podal Marko Drinovec, Odvetniška pisarna Marko Drinovec  

Navedeno točko  je obravnavala Statutarno pravna komisija, ki je  ugotovila, da ni formalno 
pravnih zadržkov za sprejem, predsednika Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo 
okolja in Odbor za gospodarstvo in turizme sta podala predlog za sprejem.  
 
Župan je povedal, da glede na to, da ni bilo vloženega nobenega amandmaja, skladno s 
Poslovnikom  ni razprave, zato je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o plovbnem režimu po Blejskem jezeru. 
PRISOTNI ZA PROTI 
15 15 

 

Sklep JE bil sprejet. 
 
Točka 6: Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2021 

Uvodno obrazložitev je podal Robert Klinar,direktor občinske uprave. 
 
Navedeno točko  so obravnavali vsi odbori, katerih predsedniki so podali predlog za sprejem 
Statutarno pravna komisija pa  je ugotovila, da ni formalno pravnih zadržkov za sprejem. 
 
V razpravi je sodelovala Jana Špec. 
 
Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPOV: 

1. Občinski svet Občine Bled sprejme Zaključni račun proračuna Občine Bled za 
leto 2021. 

2. Občinski svet Občine Bled se seznani z realizacijo letnega načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Bled za leto 2021. 

PRISOTNI ZA PROTI 
17 17 0 
   
Sklepa STA bila sprejeta. 
 
 
Točka 7: Sprejem osnutka Odloka o dopolnitvah in spremembah Odloka o javnem redu 

in miru v Občini Bled-3 

Uvodno obrazložitev je podal Robert Klinar, direktor OU 

Navedeno točko je obravnavana Statutarna pravna komisija, katere predsednik je povedal, da 
ni formalno pravnih zadržkov za sprejem, predsednik Odbora za gospodarstvo in turizem je 
povedal, da je odbor podal predlog za sprejem.  
 



V razpravi je  sodeloval:  
Gregor Jarkovič - Poležavanje na zelenicah  
6.člen 2odst. 1 točka in  2.točka predlagano besedilo: 
(2)  Zaradi ogrožanj, poškodovanja ali onemogočanja nemotene uporabe premoženja, ki 
predstavlja javno dobro je prepovedano: 
1.   hoditi ali se zadrževati na javnih zelenih površinah ob jezeru izven dovoljenih in urejenih 
javnih poti ali na njih ležati, postavljati ležalnike, mizice, bivake, šotore, ponjave in dežnike oz. 
senčnike.  
2.   kopati se in ribariti na območju, kjer to ni dovoljeno.  
Urejanje avtodomov – urejanje takse je bil mnenja, da to ni tako zahtevno, da bi se PZA uredil 
skladno z normami, ki jih potrebuje, predvsem pa da se taksa plačuje, ker se bo nasprotno na 
podlagi tega člena, ki se sedaj sprejema, lahko tudi na parkirišču kaznovali, ker ne dovoljeno 
prenočevanje.  
 
Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o dopolnitvah in spremembah 
Odloka o javnem redu in miru v Občini Bled – 3. 
PRISOTNI ZA PROTI 
17 17 0 
Sklep JE  bil sprejet. 
 
Točka 8: Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju 

cestnega prometa v Občini Bled- 9 

Uvodno obrazložitev je podal Robert Klinar, direktor OU 

Točko je obravnavala Statutarno-pravna komisija, katere predsednik je povedal, da ni 

formalno pravnih zadržkov za sprejem in Odbor  za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja, 

katerega predsednika je povedala, da je odbor podala predlog za sprejem. 

V razpravi sta sodelovala Anton Omerzel in Franc Sebanc. 

Po zaključeni razpravi je župan predlagal, da se  na podlagi 73. člena Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Bled sprejem sprememb in dopolnitev Odloka po SKRAJŠANEM POSTOPKU, saj 
gre za manj zahtevno spremembo oziroma dopolnitev Odloka ter v pretežnem delu tudi za 
uskladitev odloka s predpisi države. 
  
in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled –9 po skrajšanem postopku.   
PRISOTNI ZA PROTI 
17 17 0 
Sklep JE  bil sprejet. 
 
in  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled –9.   



PRISOTNI ZA PROTI 
17 17 0 
Sklep JE  bil sprejet. 
 
Točka 9: Osnutek odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe 

zavetišča za zapuščene živali na območju občine Bled 

Uvodno obrazložitev je  podala Aleksandra Žumer, višja svetovalka za pravne zadeve  

Osnutek Odloka je obravnavala Statutarno pravna komisija, katere predsednik je povedal, da 

je komisija ugotovila, da ni formalno pravnih zadržkov za sprejem. Točko sta obravnavala še 

Odbor za gospodarstvo in turizem in Odbor za proračun in občinsko premoženje, katerih 

predsednika sta podala predlog za sprejem.  

Razprave ni bilo.  

Ker na osnutek Odloka v prvi obravnavi ni bilo nobenih vsebinskih pripomb in bi bilo 

besedilo Odloka v drugi obravnavi  enako besedilu Odloka v prvi obravnavi je župan na 

podlagi 73. člena Poslovnika predlagal skrajšan postopek za sprejem Odloka in dal na 

glasovanje:  

 

PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje 
gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Bled po 
skrajšanem postopku .  
PRISOTNI ZA PROTI 
14 14 0 
Sklep  JE  bil sprejet. 
 
in  
 
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje 
gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Bled. 
PRISOTNI ZA PROTI 
14 14 0 
 
Točka 10: Seznanitev s Situacijsko analizo kot osnovo za pripravo Razvoja strategije za 
 celostno podporo družinam z otroki do 7. leta starosti – Iniciativa PRIMOKIZ  
 
Uvodno obrazložitev je  podala Helena Ule, ravnateljica Vrtca Bled. 
 
S  Situacijsko  analizo se je seznanil Odbor za družbene dejavnosti, katerega predsednik je 
podal predlog za sprejem.  
 
Razprave ni bilo.  
 
Župan je podal  
 
PRELOG SKLEPA:  
Občinski svet Občine Bled  se seznani s Situacijsko analizo kot osnovo za pripravo  

Razvoja strategije za  celostno podporo družinam z otroki do 7. leta starosti – Iniciativa  



PRIMOKIZ. 

PRISOTNI ZA PROTI 
17 17 0 
Sklep JE  bil sprejet. 
 
 
 
Točka 11:  Seznanitev s Poslovnim poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 2021 
 
Uvodno obrazložitev je  podal Matjaž Završnik, direktor Zavoda za Kulturo Bled  
 
Navedeno točko dnevnega reda je  obravnaval Odbor za družbene dejavnosti, katerega 

predsednik je podal predlog za sprejem.  

V razpravi so sodelovali:  Janez Brence, Anton Omerzel, Boštjan Ploštajner  

Po  razpravi, je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA:  

Občinski svet Občine Bled se seznani s Poslovnim poročilom Zavoda za kulturo 
Bled za leto 2021. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklep JE  bil sprejet. 
 
 
Točka 12 :  Soglasje k Poslovno-računovodskemu poročilu Turizem Bled, zavod za 
pospeševanje turizma Bled za del leta 2021 in soglasje k Poslovnoračunovodskemu 
poročilu Javnega zavoda Turizem Bled za del leta 2021  
 
Uvodno obrazložitev je  podala Romana Purkart, v.d. Javnega zavoda za Turizem Bled  
 
Točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti, katerega predsednik je 
podal predlog za sprejem.  
 
V razpravi je sodelovala : Jana Špec  
 
Po razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet Občine Bled sprejme Soglasje k Poslovno-računovodskemu poročilu  
Turizem Bled, zavod za pospeševanje turizma Bled za del leta 2021 in soglasje k  
Poslovno-računovodskemu poročilu Javnega zavoda Turizem Bled za del leta 2021.  
PRISOTNI ZA PROTI 
17 15 1 
   
Sklep JE  bil sprejet. 
 
Točka 13: Soglasje k Statutu Javnega zavoda Turizem Bled 
 
Uvodno obrazložitev je podala Romana Purkart, v.d. Javnega   zavoda Turizem Bled 
  



Točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za gospodarstvo in turizem, katerega  predsednik 
je    podal predlog za sprejem.  
 
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet Občine Bled soglaša s Statutom Javnega zavoda Turizem Bled. 

PRISOTNI ZA PROTI 
17 17 0 
Sklep JE  bil sprejet. 
 
Točka 14 - Sprejem  Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske 
gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Bled in Sklepa o ceni storitev 
obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Bled 
 
Uvodno obrazložitev sta podala vodja programa Komunalna infrastruktura Štefan 
Korošec in vodja finančno računovodske službe Irena Gogala,  
Infrastruktura Bled d.o.o.  
 
Navedeno točko so obravnavali Odbor za gospodarstvo in turizem, Odbor za proračun in 
občinsko premoženje in Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja, katerih 
predsedniki so podali predlog za sprejem Elaborata, skupaj s  sklepom o cenit storitev . 
 
V razpravi sta  sodelovala: Janez Brence in Anton Omerzel 
 
Po razpravi je župan dal na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPOV:  
Občinski svet Občine Bled sprejme Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne 
občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Bled. 
 
Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o ceni storitev obvezne občinske 
 gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Bled. 
  
PRISOTNI ZA PROTI 
17 16 0 
Sklepa STA  bila sprejeta. 
 
 
Točka 15 - Sprejem Programa zbiranja komunalnih odpadkov na območju občine Bled 
za leto 2022 
 
Uvodno obrazložitev je podal vodja programa Komunalna infrastruktura Štefan 
Korošec  
 
Navedeno točko sta obravnavala Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja in Odbor 
za gospodarstvo in turizem, katerih predsednika sta podala predlog za sprejem.  
 
V razpravi so sodelovali: Anton Omerzel, Franc Sebanc, Janez Brence in Boštjan Ploštajner. 
 
Po razpravi je župan dal na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA:  



Občinski svet Občine Bled sprejme Program zbiranja komunalnih odpadkov na 
območju Občine Bled za leto 2022  
PRISOTNI ZA PROTI 
17 16 0 
Sklep JE  bil sprejet. 
 
Točka 16 - Seznanitev z Informacijami o delu Policijske postaje Bled v Občini Bled za 
leto 2021 
 
Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Lenček, načelnik  Policijske postaje Bled  
 
Navedeno točko je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti, katerega predsednik je podal 
predlog za potrditev.  
 
V razpravi so sodelovali: Brigita Tišler Šolar, Darko Mlakar, Aneta Varl, Anton Omerzel in 
Franc Sebanc.  
 
Po razpravi je župan dal na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet Občine Bled se seznani z Informacijami o delu Policijske postaje Bled v 
Občini Bled za leto 2021. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 15 0 
Sklep JE  bil sprejet. 
 
Točka 17 - Seznanitev s Poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin 
Bled, Bohinj in Železniki za leto 2021 
 
Uvodno obrazložitev je podal mag. Primož Lah, vodja Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva Občina Bled, Bohinj in Železniki. 
 
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet Občine Bled se seznani s Poročilom Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki za leto 2021. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklep JE  bil sprejet. 
 
Župan je glede na to, da je bil na Odboru za družbene dejavnosti  sprejet dodatni sklep, dal na 
glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet Občine Bled sprejme sklep, da občinska uprava takoj pristopi k 
reševanju problematike avtodomov tako, da pridobi oziroma določi javne površine v 
občini, ki bodo namenjene parkiranju avtodomov. 
PRISOTNI ZA PROTI 
17 15 0 
Sklep JE  bil sprejet. 
 
 



Točka 18.1. Kadrovske: Predlog podelitev priznanj Občine Bled za leto 2022 

Uvodno obrazložitev je podal Anton Mežan, predsednik KMVVI. 

Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet občine Bled  
ZLATO PLAKETO OBČINE BLED PODELI: 
Matjažu Završniku 
Slavku Oblaku 
Domnu Kozjeku 
Kulturnemu društvu Rudija Jedretiča Ribno 
PGD Ribno. 
ČASTNI ZNAK RAJSKA PTICA PODELI:  
Jožetu Hausmanu 
PRISOTNI ZA PROTI 
17 17 0 
Sklep JE  bil sprejet. 
 
Točka 18.2. Kadrovske: Podaja mnenja k predlogu imenovanja direktorja Knjižnice 

Antona Tomaža Linharta Radovljica 

Uvodno obrazložitev je podal Anton Mežan, predsednik KMVVI. 

Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA:  
 Občinski svet občine Bled podaja pozitivno mnenje k imenovanju Marka Zupanca za 

direktorja Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica. 

PRISOTNI ZA PROTI 
17 17 0 
Sklep JE  bil sprejet. 
 
 
Točka 18.3. Kadrovske: Podaja soglasja k višini dela plače za redno delovno uspešnost 

ravnatelja OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled za leto 2021 in ravnatelja vrtca Bled za leto 

2021 

Sejo je zapustil predsednik KMVVI, tako da je  uvodno obrazložitev je podal Anton Omerzel 
podpredsednik KMVVI. 
 
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet občine Bled podaja soglasje za izplačilo dela plače za redno delovno 
uspešnost za leto 2021 ravnateljici OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled kot to predlaga svet 
zavoda šole: ob doseženih 100 % vrednosti meril, se ravnateljici za delovno uspešnost 
nameni 5 % njene letne osnovne plače. 
PRISOTNI ZA PROTI 
15 15 0 
Sklep JE  bil sprejet. 



 
in  
 
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet občine Bled podaja soglasje za izplačilo dela plače za redno delovno 
uspešnost za leto 2021 ravnateljici Vrtca Bled kot to predlaga svet zavoda vrtca: ob 
doseženih 100 % vrednosti meril, se ravnateljici za delovno uspešnost nameni 5 % 
njene letne osnovne plače. 
PRISOTNI ZA PROTI 
15 15 0 
Sklep JE  bil sprejet. 
 
 
Točka 18.4. :  Kadrovske: Soglasje k imenovanju direktorja Zavoda za kulturo Bled  
 
Uvodno obrazložitev je podal Anton Mežan, predsednik KMVVI. 
 
V razpravi so sodelovali: Boštjan Ploštajner, Gregor Jarkovič, Milan Rejc, Janez Brence, Jana 
Špec in Anton Mežan.  
  
Svetnik Boštjan Ploštajner je predlagal, da se navedena točka ne prenaša v živo, kar so 
svetniki potrdili z dvigom rok (10 ZA). Sejo sta zaradi konflikta interesov zapustili svetnica 
Brigita Tišler Šolar in Lea Ferjan.  
 
V razpravi so sodelovali: Boštjan Ploštajner, Milan Rejc, Janez Brence, Jana Špec, Anton 
Mežan, Gregor Jarkovič.  
 
Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje:  
 
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet občine Bled podaja soglasje  k imenovanju Lee Ferjan za direktorico 
Zavoda za kulturo Bled. 
PRISOTNI ZA PROTI 
15 8 7 
Sklep NI  bil sprejet. 
 
Točka 19 -  Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta: 
Ureditev domačije  PrMrako  
 
 
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Završnik, direktor Zavoda za kulturo Bled 
 
Navedeno točko sta obravnavala Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja ter Odbor 
za gospodarstvo in turizem, katerih predsednika sta predlagala, da Sklep sprejme.  
 
V razpravi so sodelovali: Janez Brence, Jana Špec, Srečko Vernig in Franc Sebanc.  
  
Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje:  
 
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta: Ureditev domačije PrMrako. 
PRISOTNI ZA PROTI 



16 16 0 
   
Sklep JE  bil sprejet. 
 
Seja je bila zaključena ob 21,55 
 
 
Bled 22. 3. 2022 
 
 
                   Zapisala: 
Vlasta Pretnar, tajnica župana                   Župan Občine Bled 
                             Janez Fajfar 
 
        
 
 
 
 


