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Številka: 034-11/2007 
         Datum: 19-dec-2007 

 
ZAPISNIK 

 
7. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, ki je bila v torek, 18. decembra 2007, ob 17.00 
uri, v prostorih Festivalne dvorane Bled (I. nadstropje). 
 
Prisotni:  Anton Omerzel (SNS), Aleš Vukelj (SNS), Bojan Žerovec (BL), Franc Pogačar 

(BL), Jana Špec (SD), Ludvik Kerčmar (SD), Miran Lavrič (LT), Franc Pretnar 
(SLS), Matjaž Berčon (N.Si), Ljubislava Kapus ZLP), mag. Slavko Ažman 
(ZLP), Albert Vidic (LiRa), mag. Leopold Zonik (LGER) – od 17.50 ure dalje, 
Boris Cvek (LGER), Blaž Ažman (SDS), Janez Petkoš (SDS), Anton Mežan 
(LTM) – od 20.40 ure dalje, Radoslav Mužan (LTM), Srečko Vernig (LDS), 
Davorina Pirc (LDS) 

Novinarji:  Romana Purkart - Radio Triglav Jesenice, Vilma Stanovnik – Gorenjski glas 
Kranj 

Poročevalci:  LUZ Ljubljana – Primož Smerkolj, Matjaž Završnik – direktor Zavoda za kulturo 
Bled 

Občinska uprava: Sonja Šlibar – odd. za gospodarstvo in družb. dejavnosti, Barbara Jančič 
in Maksimiljan Osvald – odd. za varstvo okolja in urejanje prostora, Nataša 
Hribar in Urška Vidmar – odd. za javne finance, pravne in splošne zadeve, 
Franci Pavlič – odd. za GJS in inf., Aleksandra Žumer – svetovalka za pravne 
zadeve, Matjaž Erjavec - direktor OU, Polona Tomažič – tajnica OS 

 
Sejo je vodil župan Janez Fajfar, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne.  
Podal je poročilo o prisotnosti – od 20 svetnic in svetnikov je bilo ob 17.00 uri prisotnih 18 
članov (od 17.50 ure dalje – 19 članov, od 20.40 ure dalje – 20 članov), zato je občinski svet 
lahko veljavno sklepal. 
 
Povedal je še, da je ob 19.00 uri predviden odmor in v tem času si bodo ogledali zaključek 
Božičnega koncerta v izvedbi Glasbenega ateljeja 1004 Bled in Glasbenega centra Edgar 
Willems Ljubljana. 
Vse prisotne je obvestil še, da bo posnetek 7. redne seje predvajan na televizijskem kanalu 
ATM Kranjska Gora v sredo, 19. decembra, ob 20.00 uri. 
 
Dnevni red: 
Z vabilom je bilo poslano vabilo k vsem točkam dnevnega reda, razen k 9. točki, pri kateri bo 
župan podal ustne informacije. Gradivo k 10. točki dnevnega reda: Kadrovske zadeve, je bilo 
posredovano v prilogi, samo članom občinskega sveta. 
Pred sejo so člani občinskega sveta na mizo prejeli zapisnike sej delovnih teles: Odbora za 
prostor, Odbora za gospodarske dejavnosti, Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje 
z občinskim premoženjem, Odbora za turizem, Odbora za družbene dejavnosti, Odbora za 
gospodarsko infrastrukturo in Statutarno pravne komisije, ter dodaten odgovor na pobudo 
svetnikov LDSa, Davorine Pirc in Srečka Verniga, ki se nanaša na stanovanjski objekt na 
Cesti Gorenjskega odreda 10. 
 
Za 7. redno sejo je bil s sklicem predlagan  
DNEVNI RED: 
1.  Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje OS Občine Bled, z dne 15.11.2007 
2.  a. Pregled pobud in vprašanj članov obč. sveta, ter nerealiziranih sklepov, do 7. seje; 

b. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta; 
3.  Osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008; 
4.  Osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2009; 
5.  Informacija o sklepu župana o začasnem financiranju Občine Bled v obdobju januar – 

marec 2008; 
6.  Sklep o določitvi vrednosti točke za leto 2008 po odloku o komunalnih taksah v Občini 
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Bled; 
7.  Osnutek Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za 

odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled; 
8.  Investicije na Blejskem gradu in v Festivalni dvorani – informacija in kratka predstavitev;   
9.  Premoženjsko pravne zadeve: prodaja zemljišča parc. št. 85/2, k.o. Želeče; 
10.  Informacije župana o delu med obema sejama; 
11.  Kadrovske zadeve;  
 

8. točka dnevnega reda je bila z dnevnega reda pri pripravi celotnega gradiva pomotoma 
izpuščena in je bilo gradivo z obrazložitvijo dostavljeno v prilogi, skupaj z vabilom. 
 
Pred razpravo na dnevni red je župan prisotne obvestil, da je Anton Mežan (LTM) zaprosil, 
glede na to, da bo zamudil sejo, da se točki 3. in 4. dnevnega reda, to sta osnutka Odlokov o 
proračunu občine Bled za leti 2008 in 2009, obravnavata na koncu seje. 
Predlog je dal na glasovanje, prisotni (18 prisotnih – 15 opredeljenih) pa so 9 ZA in 6 PROTI, 
sprejeli 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled se strinja, da se točki 3. in 4. dnevnega reda: Osnutka 
Odloka o proračunu Občine Bled za leti 2008 in 2009, obravnavata kot točki 7. in 8.  

 
Glede na to, da je bil predlog sprejet, je župan povedal še, da bo tudi sedanja 5. točka: 
Informacija župana o začasnem financiranju Občine Bled v obdobju januar – marec 2008, 
prestavljena na konec dnevnega reda, in bo obravnavana kot 9. točka. 
 
Na dnevni red razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (18 prisotnih – 17 
opredeljenih) pa so s 15 glasovi ZA in 2 PROTI, sprejeli  
DNEVNI RED: 
1.  Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, z dne 

15.11.2007 
2.  a. Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta, ter nerealiziranih 

sklepov, do 7. seje; 
b. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta; 

3.  Sklep o določitvi vrednosti točke za leto 2008 po odloku o komunalnih taksah v 
Občini Bled; 

4.  Osnutek Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in 
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled; 

5.  Investicije na Blejskem gradu in v Festivalni dvorani – informacija in kratka 
predstavitev;   

6.  Premoženjsko pravne zadeve: prodaja zemljišča parc. št. 85/2, k.o. Želeče; 
7.  Osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008; 
8.  Osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2009; 
9.  Informacija o sklepu župana o začasnem financiranju Občine Bled v obdobju 

januar – marec 2008; 
10.  Informacije župana o delu med obema sejama; 
11.  Kadrovske zadeve;  

 
 
 
 

Točka 1:   Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine 
Bled, z dne 15.11.2007 

Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (18 prisotnih – 18 
opredeljenih) pa so soglasno (18 glasov ZA), sprejeli  
SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled sprejme zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine 
Bled, z dne 15.11.2007.   
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Točka 2a: Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta 

Opravljen je bil pregled pobud in vprašanj po vrstnem redu, kot so navedene v gradivu, razen 
pobud in vprašanj Anton Mežana, ki se zaradi odsotnosti pri tej točki, do odgovorov ni 
opredelil. 
 
pobude in vprašanja, ki so bile vložene na 4. seji, 12.6.2007:  

Ljubislava Kapus (ZLP)  

1. problem kotlovnice v OŠ na Bledu – odgovor je bil dan, pobuda se črta; 
2. problematika Diagnostičnega centra – dopolnitev odgovora je bila dana, vendar je 

pobudnica pripomnila, da naj se zadeva realizira, s tem da se stanovalcem odgovori in da 
občinska uprava za rešitev poda pobudo Hotelu Jelovica.  

 

Anton Omerzel (SNS)  

- dopolnitev odgovora, ki se nanaša na uporabno dovoljenje za plin v Vrtcu B led je bila 
dana, pobuda se črta; 

- dan je bil odgovor glede dajatev – pobuda se črta; 
 
pobude in vprašanja, ki so bile vložene na 5. seji, 2.10.2007:  

Ludvik Kerčmar (SD):  

 plinifikacija in spremembe obračunavanja zemeljskega plina – pobudnik je oddal pisno 
zaprosilo za dopolnitev, kot sledi: 

»Odgovori na postavljena vprašanja niso popolni, v nekaterih pogledih pa so tudi 
zavajajoči. Zato pričakujemo odgovore odgovornih na Občini: 

1. Citirani URL omogoča razporejanje gospodinjstev v skupine samo pri obračunu 
omrežnine. Od občine pričakujemo potrditev ali zavrnitev naše trditve.  

2. Razporeditev v skupine pri dobavi plina pa je bila narejena na osnovi sklenjenih 
individualnih pogodb med odjemalci in ADRIA PLINOM. Od občinske uprave pričakujemo 
odgovor ali je dopustna enostranska kršitev sklenjene pogodbe s strani ADRIA PLINA. 

3. Ali nam bo Občina zagotovila en izvod novega tarifnega pravilnika oz. cenika. Na spletu 
ni vseh informacij. 

4. Ali bo Občina objavila popravek zavajajoče informacije o podražitvah zemeljskega plina, 
objavljenega v Blejskih novicah? 

5. Ali nam bo Občina posredovala podatke o najugodnejših dobaviteljih zemeljskega plina? 
6. Ali bomo dobili odgovore na konkretno postavljena vprašanja v našem prvem dopisu? 

 
Občinski svetnik, Ludvik Kerčmar l.r.« 

 

Svetniška skupina LDS (Davorina Pirc): 

1. problematika na Cesti Gorenjskega odreda – dana je bila dopolnitev odgovora; Z 
nasprotne strani so bile dane nove informacije in pobuda se lahko črta; 

2. nepravilna raba tujega jezika – pobudnica se je z odgovorom strinjala in pripomnila, da je 
pomembna tudi realizacija; Pobuda se črta; 

3. obveščanje javnosti v Blejskih novicah – predlagala je, da naj se pobuda posreduje 
pristojnim organom, do pridobitve konkretnega odgovora pa le-ta ostane v evidenci; 

 
 
pobude in vprašanja, ki so bile vložene na 6. seji, 15.11.2007:  

Blaž Ažman (SDS)  

- svetniško vprašanje, ki se nanaša na table – odgovor bo zaradi obsežnosti zadeve, 
pripravljen do naslednje seje; 

 

Srečko Vernig (LDS)  

 vprašanje in pobude v zvezi z Blejskimi novicami – pobudnik se je zahvalil za odgovore; 
pobuda se črta; 
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Blaž Ažman (SDS)  

- vprašanje glede zagotavljanja varnosti občanov – odgovor je bil dan, vendar se pobudnik 
z njim ni strinjal, saj v njem ni navedenih ukrepov za zagotavljanje varnosti, zato naj se 
odgovor dopolni; 

 

Albert Vidic (LiRa)  

1. za pobudo, ki se nanaša na TV Bled, je bil odgovor dan in se pobuda črta; 
2. Prešernova cesta – odgovor je bil dan, vendar je prosil, da se ga obvesti, ko bo 

pridobljena odločba Inšpekcijskih služb; pobuda se črta;  
3. zapisnik in sklepi Statutarno pravne komisije – z odgovorom se je pobudnik strinjal, 

pobuda se črta; 
 

mag. Slavko Ažman (ZLP)  

oddana je bila pobuda, s strani več svetnikov, ki se nanaša na rušitev ograje pri Vili Rog in 
pri kateri je bil sprejet sklep; 
Župan je pojasnil, da je bil  z lastnikom Vile Rog opravljen sestanek. Zadeva je trenutno na 
upravnem sodišču, domenjeno pa je bilo, da bo v I. fazi ograjo znižal in počakal na odločitev 
sodišča. 
mag. Slavko Ažman (ZLP) se ni strinjal s tem pojasnilom, zato naj pobuda ostane v evidenc i 
do rešitve. 
 

Ljubislava Kapus (ZLP)  

1. za pobudi, ki se nanašata na Odlok o javnem redu in miru, sta bila odgovora dana pri 
pobudi Jane Špec – pobudi se črtata; 

2. vprašanje glede obrazložitev pobud – odgovor je bil dan, vprašanje se črta; 
 

Matjaž Berčon (N.Si)  

1. pobuda za očiščenje struge – odgovor je bil dan, vendar pobuda ostane v evidenci, 
dokler ne bo točnih informacij o sanaciji struge; 

2. pobuda za oblikovanje novih cen parkirnine – z odgovorom se je strinjal, vendar pa 
manjka odgovor na vprašanje, zato naj se le-ta dopolni; 

3. čistilna naprava Bled – odgovor naj se dopolni s konkretno navedbo, ali bo koncesionar 
MOPu zaračunaval stroške, v kakšni višini in za kakšno količino vode; 

 

Franc Pretnar (SLS)  

1. delitvena bilanca - ustno poročilo je bilo podano pri točki: Informacije župana 
2. potok Rečica – pobuda ostane v evidenci do realizacije; 
 

Miran Lavrič (LT)  

1. osvetlitev na Olimpijskem trgu – odgovor je bil dan, pobuda se črta; 
2. članstvo v Odboru za gospodarsko infrastrukturo – odgovor je bil dan, pobuda se črta; 
 

Ludvik Kerčmar (SD)  

– delitvena bilanca - ustno poročilo je bilo podano pri točki: Informacije župana 
 

Jana Špec (SD)  

1. vprašanje glede odloka o JRM – odgovor je bil dan, vendar je pobudnica pripomnila, da 
ni bilo odgovora na vprašanje: Ali ima občina ta odlok v programu sprejetja?, v odgovoru 
pa so navedeni razlogi, zakaj tega odloka občina še ne bi sprejela. Odgovor naj se 
dopolni. 

2. vprašanje glede opredelitev do pobud – odgovor je bil dan, vprašanje se črta; 
 

Franc Pogačar (BL)  

1. poročanje o delu župana med sejami – pobuda je bila sprejeta in realizirana že za 7. 
redno sejo; 

2. delitvena bilanca - ustno poročilo je bilo podano pri točki: Informacije župana 
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3. svetilka pri Blegašu – odgovor je bil dan, vendar je pobudnik pripomnil, da je treba takoj 
pristopiti k zamenjavi in ne samo k planiranju. Pobuda ostane v evidenci. 

 

Anton Omerzel (SNS)  

– odgovor na prvo vprašanje, ki se nanaša na plačilo NUSZja, je bil podan na strani 66 – 
vprašanje se črta; 

 
Nerealizirani sklepi: 

 
Zagotavljanje neposrednih televizijskih prenosov sej Občinskega sveta – župan je 

pojasnil, da je Občina Bled dne 8.11.2007 ponovno izvedla javno naročilo za »Prenos sej 
Občinskega sveta Občine Bled na televiziji« in sicer:  
A) ZA DIREKTNI PRENOS  SEJE  
B) ZA PREDVAJANJE POSNETKA SEJE V DOGOVORJENEM TERMINU 
Ponudbe so bile pisno poslane na: GTV Kranj, ATM TV Kr. Gora ter Loka TV. Razpis je bil 
objavljen tudi na internetnih straneh občine. Rok za prijavo na razpis je bil: 30.11.2007. 
Na razpis je bila prejeta 1 ponudba in sicer od  ATM Kr.Gora. Glede na to, da je bila cena za 
direktni prenos seje zelo visoka (cca 1.300 € brez DDVja) smo se odločili, da se bomo s 
ponudnikom dogovorili za predvajanje posnetka seje v dogovorjenem terminu.    
 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem lokacijskem načrtu 
BL – M4 - Spodnje Seliše: za realizacijo sprejetih sklepov je treba sprejeti program 

opremljanja, zato navedeni sklepi ostanejo do realizacije v evidenci  
 
Osnutek Odloka  o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih 
za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled – odlok je uvrščen na 

dnevni red 7. redne seje; 
 
Pobude v evidenci (do realizacije): V tem sklopu so vse pobude, za katere so bili odgovori 

že pripravljeni, vendar pa do realizacije ostanejo v evidenci.  
 
 
 

Točka 2b: Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 

Oddane so bile nove pobude ter vprašanja (pisna in ustna), ki so v nadaljevanju zapisnika 
navedene dobesedno, povzete ali prepisane: 
 
Davorina Pirc (LDS) je želela vedeti, ali je na spletni strani že objavljeno gradivo, ki se 
nanaša na arheologijo jezera. Župan je pojasnil, da je v februarju planirana predstavitev 
jezera, na spletnih straneh pa gradivo še ni objavljeno. 
 
 

Davorina Pirc (LDS)  

Pobude za 2b. točko 7. seje Občinskega sveta Občine Bled 
 
Pobudo vlagam kot predsednica statutarno pravne komisije 
1. pobuda: Zbiranje predlogov sprememb Statuta Občine Bled in Poslovnika 

Občinskega sveta Občine Bled 

Statutarno pravna komisija je na svoji seji, 13.12.2007, pod točko Razno, obravnavala 
rokovnik za pripravo obravnave sprememb Statuta Občine Bled in Poslovnika 
Občinskega sveta, na svoji naslednji seji. 
Da bi bila nova statut in poslovnik čim boljša, smo se odločili, da župana in člane 
občinskega sveta pred to sejo še enkrat pozovemo, da strokovnim službam oddajo svoj 
pripombe in predloge, da bo nov statut po vsebini boljši, po postopkovni plati pa 
preglednejši in preciznejši. 

2. pobuda: Uvrstitev točke Poročilo o varnostnih razmerah v Občini Bled na 
naslednjo sejo Občinskega sveta 
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Glede na odzive in pripombe občanov ter informacije v medijih, ki poročajo o vandalizmu 
in nasilniških in drugih kaznivih dejanjih v naši občini, predvsem pa v centru bleda, se mi 
zdi uvrstitev varnostne problematike in poročila o potrebnem ukrepanju vseh za to 
problematiko odgovornih na seji občinskega sveta nujna. 
Nujna se mi zdi zato, ker si kot občina ne smemo privoščiti takega uničevanja kraja. 
Nismo kot občina tako bogati, da bi lahko dopuščali tako uničevanje skupnega javnega 
dobra, nismo pripravljeni na takšno zniževanje standarda varnosti občanov, predvsem 
nas skrbi za mlade, da ne bo prepozno, da ne bo prišlo do najbolj tragičnih, a vendar 
možnih dogodkov. Hkrati pa si tega ne smemo privoščiti tudi zato, ker bled prodajamo kot 
varno turistično destinacijo.  
Prav je, da o tej zadevi tudi svetniki in občani preko nas, zavzamemo prava stališča. 

3. pobuda: Odprtje rubrike Pisma bralcev v Blejskih novicah 

Pristojnim za vsebino Blejskih novic predlagam, da razmislijo o vključitvi rubrike Pisma 
bralcev v Blejske novice. Prepričana sem, da bo ta rubrika popestrila časopis in njegovi 
vsebini dala določeno dinamiko in aktualnost. 

4. pobuda: Severna in južna razbremenilna cesta  

Glede na postopek sprejemanja državnega proračuna in občinskih proračunov za leti 
2008 in 2009, glede na izvedene prostorske delavnice v mesecih december in drugi del v 
januarju, glede na vse napore vseh, da bi do obvoznic na Bledu vendarle prišli, se mi zdi 
potrebno, da podprem vse, ki ste že predlagali, da razbremenilne ceste uvrstimo kot 
samostojno točko na eno od prihodnjih sej občinskega sveta. Nerešitev problema hromi 
normalen razvoj naše občine.  

        Davorina Pirc (LDS) l.r. 
 
 

Janez Petkoš (SDS)  
svetnik občine Bled 
 
Pobuda 

 
Ker je v občini Bled še vedno velik del občinskih cest, ki potekajo po zasebnih zemljiščih in 
se te zadeve urejajo stihijsko, dajem sledečo pobudo: 
1. Pripraviti je treba seznam zemljišč (po lastništvu in velikosti parcel) po katerih potekajo 

občinske ceste in to za vsako cesto posebej. Ker tega pregleda ni, prihaja do prekinitve in 
zastoja del pri komunalnem urejanju kraja. 

2. Površine parcel je treba v dogovoru z lastniki izmeriti, za njih knjižiti nove parcelen 
številke in odkupiti. 

3. Zadeva je zelo težavna, ker je večkrat v solastnišvu več solastnikov in se zelo težko 
doseže poslovni dogovor. Seznam lastnikov po lastništvu je osnova pri reševanju 
tovrstne problematike. 

4. Ravno tako Občina Bled nima natančnega pregleda nad občinskimi zemljišči ob cestah, 
ki pa mnogokrat služijo zasebnim interesom, namesto da bi z njimi reševali širše 
družbene interese. Zato je tudi ta prikaz nujen. 

5. Občina Bled naj vnese v poslovno poročilo polletno in letno evidenco po lastništvu 
odkupa teh zemljišč. Le z dobro pripravo vedenja in urejenosti o lastništvu bodo naše 
investicije v infrastrukturno urejanje kraja hitrejše in cenejše. 

Nujno je, da preidemo iz stihijskega reševanja k sistematičnemu reševanju te problematike. 
 
Bled, 18.12.2007      Janez Petkoš (SDS) l.r. 
 
 

Franc Pretnar (SLS)  

Razbremenilni cesti sta strateška projekta občine Bled. Že v preteklih mandatih je bila to 
njegova pobuda, kot stalna. Prav bi bilo, da za stalne, nerealizirane pobude, župan na vsaki 
seji poda kratko poročilo.  
Župan je pojasnil, da bo o tem že na današnji seji podano poročilo. 
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Ljubislava Kapus (ZLP)  

 
Varnost v centru Bleda, posebej ob vikendih, v nočnem času -  to pobudo je dopolnila, 

glede na to, da tragični dogodki so že bili in se dogajajo (težke poškodbe, tudi posilstva). 
Prebrala je tudi, kakšne ukrepe je občina že sprejela (dodatna varnostna služba). Prosila je, 
da se naredi izračun, koliko stroškov to pomeni za občino in hkrati naj se naredi tudi izračun 
vse nastale škode (na koših, koritih, lučeh in ostalih materialnih dobrinah), saj bi bilo prav, da 
občani vedo, kaj morajo plačevati tudi oni. Predlagala je, da se račune pošlje podjetnikom. 
 
 

Občinski odbor SD Bled 
Svetniška skupina socialnih demokratov 

       Bled, 18.12.2007 
Pobude in vprašanja 

 
Sprehajalne poti v občini Bled 

Za turistično privlačnost in urejenost kraja je izrednega pomena tudi urejenost sprehajalnih 
poti, zlasti na Bledu, ki je usmerjen v trajnostni razvoj turizma. Zato bi morala občina Bled 
temu nameniti več pozornosti in finančnih sredstev.  
Prosim, da pristojne službe pripravijo in posredujejo načrt dela na sprehajalnih poteh s 
časovno in finančno opredelitvijo za leto 2008. 
 
Neprometni znaki za TIC Bled 

Na Turističnem društvu Bled smo neprestano deležni pripomb o neustrezni lokaciji TIC-a 
Bled. Ker je trenutno to edina možna lokacija, menimo, da bi bilo nujno potrebno označiti pot 
do njega z vseh smeri. Na to smo večkrat pisno in ustno opozorili občinsko upravo, vendar 
stanje ostaja nespremenjeno.  
Prosim, da ustrezna občinska služba čim prej izdela načrt postavitve ustreznih oznak in 
poskrbi za izvedbo, saj se moramo zavedati, da so storitve, ki jih nudi TIC za turizem v kraju 
izrednega pomena. 
       Jana Špec (SD) l.r.,  občinska svetnica 
 
 

Anton Omerzel (SNS)  

Že večkrat je bilo govora o prevozih otrok v šolo, ki občino stanejo cca. 150.000€ letno. Naj 
se razmisli o tem, da občina kupi svoj avtobus in mogoče še kombi, ki bi ju lahko uporabljali 
za prevoze starejših občanov (npr. dopoldne v bolnišnico Jesenice, popoldne za redno linijo, 
v času počitnic pa v turistične namene). S tem bi prihranili nekaj sredstev, s katerim bi lahko 
zgradili varne poti v šolo. Preveri naj se možnosti za nakup vozil in možnosti za realizacijo te 
pobude.  
 
 

Blaž Ažman (SDS)  

Čistilna naprava – na koncu procesa ostanejo odpadki. Zanimalo ga je, koliko je teh 
odpadkov, kam se deponirajo, ali ima koncesionar dovoljenje za to deponijo in kdo vrši 
nadzor na tem. Po nekaterih informacijah se ti odpadki nekontrolirano odlagajo v naravo.  
 
 
 

Točka 3:  Sklep o določitvi vrednosti točke za leto 2008 po Odloku o komunalnih 
taksah v Občini Bled  

Uvodno obrazložitev je podala Nataša Hribar, vodja odd. za javne finance, pravne in splošne 
zadeve. 
 
Predsednici delovnih teles, ki sta gradivo obravnavali, sta podali poročilo: 
- Odbor za proračun in finance – predsednica Jana Špec (SD)  
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predlog za sprejem predlaganega sklepa;  
- Statutarno pravna komisija – predsednica Davorina Pirc 

sklep, da ni formalno pravnih zadržkov za obravnavo sklepa;  
 
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (18 prisotnih – 17 opredeljenih) pa 
so s 17 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o določitvi vrednosti točke za leto 2008 po 
Odloku o komunalnih taksah v Občini Bled. 

 
 
 

Točka 4:  Osnutek Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno 
opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled 

Uvodno obrazložitev je podal Primož Smerkolja, predstavnik LUZ Ljubljana. 
 
Predsedniki delovnih teles, ki so gradivo obravnavali, so podali poročila: 
- Odbor za prostor in varstvo okolja – predsednik mag. Slavko Ažman (ZLP)  

predlog za sprejem predlaganih sklepov;  
- Odbor za proračun in finance – predsednica Jana Špec (SD)  

predlog za sprejem predlaganih sklepov;  
- Odbor za gospodarsko infrastrukturo – predsednik Franc Pogačar (BL)   

predlog za sprejem predlaganih sklepov;  
- Statutarno pravna komisija – predsednica Davorina Pirc 

sklep, da ni formalno pravnih zadržkov za obravnavo osnutka odloka; 
 
V razpravi so bile dane pripombe, predlogi in mnenja: 
Davorina Pirc (LDS)  
- v odloku je upoštevana nova uredba, razveljavlja se odlok o priključninah na vodovod in 

kanalizacijo iz leta 2006, upoštevane so potrebne obrazložitve po 66. členu poslovnika 
OS in zmanjšujejo se obremenitve za slabo poseljena območja (Obrne);  

- Ne drži trditev, da bodo obveznosti na podlagi odloka za občane natančno 0€, če ne 
gradijo nove hiše, kot je bilo navedeno v uvodniku v Blejskih novicah.  

- V obrazložitvi je navedeno, da bo obremenjenih 1422 objektov zaradi priklopa na čistilno 
napravo, 1311 objektov se bo predvidoma priklopilo na novo kanalizacijsko omrežje.  

- Bistven je tudi 14. člen, za katerega velja, da zavezanci obstoječih objektov, ki so že 
priključeni na kanalizacijsko omrežje, so ob priključitvi na ČN in po predhodnem pisnem 
obvestilu dolžni plačati še 30% stroškov komunalnega prispevka za kanalizacijo iz 10. 
člena tega odloka.  

- Zanimalo jo je, kakšni so bili kriteriji za določitev faktorja dejavnosti in kakšni so % 
povečanja. Prosila je, če se lahko v določenih primerih obrazloži teh 30% dajatev, ki jih 
bodo občani plačali. 
Primož Smerkolj je pojasnil, da 30% delež stroškov  plačajo tisti, ki se priključujejo samo 
na čistilno napravo. Tisti, ki se na novo priključujejo in do sedaj niso uporabljali te 
infrastrukture, pa plačajo delež, kakršen je predviden v 10. členu odloka. Prvih 
zavezancev je 1422, ostalih (nova priključitev) pa 1311. Tisti, ki se priklapljajo samo na 
čistilno napravo in so že priključeni na kanalizacijsko obrežje, so vključeni v številki 1422. 

 
Davorina Pirc (LDS) je pred glasovanjem obrazložila še svoj glas: Skupaj je uspela priprava 
boljšega odloka, vendar zanj ne more glasovati, ker se ji zdijo tudi 25% obremenitve odločno 
previsoke in ker so izračuni za to preohlapni. Iz obrazložitve se poraja dvom, ali strokovne 
službe kontrolirajo potrebne obremenitve oz. izračune, v povezavi s koncesijsko pogodbo in 
predvidenimi investicijami. 
 
Župan je dal na glasovanje, prisotni (19 prisotnih – 19 opredeljenih) pa so s 17 glasovi ZA in 
2 PROTI, sprejeli 
SKLEPE: 
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1. Občinski svet Občine Bled se strinja, da se Odlok o programu opremljanja in 
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled, v skladu s 73. 
členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled – UPB (Ur. list RS, št. 41/05), 
obravnava in sprejme po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o programu opremljanja in 
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled,  

3. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o programu opremljanja in 
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled,  

 
 
 

Točka 5:  Investicije na Blejskem gradu in v Festivalni dvorani – informacija in 
kratka predstavitev 

Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Završnik, direktor Zavoda za kulturo Bled. 
 
Predsednika delovnih teles, ki sta gradivo obravnavala, sta podala poročilo: 
- Odbor za turizem – podpredsednik Miran Lavrič (LT)  

predlog za sprejem predlaganega sklepa;  
- Odbor za proračun in finance – predsednica Jana Špec (SD)  

predlog za sprejem predlaganega sklepa; 
 
V razpravi so bila dana mnenja, pripombe in predlogi: 
Anton Omerzel (SNS)  
- Najprej je bilo govora, da se v tej dvorani ne sme nič popravljati in delati, potem pa se je 

naštelo vse, kar je treba obnoviti in bi stalo cca. 400.000 €. Objekt je treba podreti in 
zgraditi novega. 

- Država bi morala poskrbeti za obnovo te dvorane in nameniti sredstva, glede na to, da bo 
Slovenija v prihodnjem letu predsedovala Evropski uniji. Nehati bi morali s tem, da samo 
občina vlaga v ta objekt, pri tem bi moralo biti udeleženo tudi turistično gospodarstvo.  

- Bil je proti taki obnovi, saj bo sama dvorana še vedno stara, naj se podre, pridobi naj se 
sponzorje in zgradi naj se nov, sodoben objekt.  
Matjaž Završnik je povedal, da je mogoča samo pozidava in povečava na zadnjem delu 
dvorane, na pa tudi drugje, mogoče pa so spremembe in izboljšave, zamenjave opreme, 
in podobno. Pri tej investiciji gre za zamenjavo stolov in vse odrske tehnike. Dodal je še, 
da je turistično gospodarstvo pripravljeno prispevati sredstva za obnovo in še, da država 
nudi 50% in več sredstev, vendar zahteva, da tudi drugi prispevajo k obnovi. Citiral je še 
člen pogodbe, ki govori o porabi prihodkov iz naslova Blejskega gradu. 70.000 € je 
pridobljenih za projektivo in prenovo velike dvorane, drugo polovico pa je treba še 
zagotoviti.   
Sama obnova ni potrebna samo zaradi kongresnega turizma ampak tudi zaradi različnih 
prireditev, ki v tej dvorani potekajo.  

Matjaž Berčon (N.Si)  
- Iz razlage je razumeti, da naj bi občinski svet podal soglasje k predlaganemu programu 

prenove in da se sredstva Zavoda za kulturo za to prenovo. V okviru te točke se ne 
odloča o črpanju sredstev iz proračuna.  

- Predlagal je, da se občinski svet pozitivno opredeli do tega predloga. V kolikor bi želeli 
neposredno zagotavljati proračunska sredstva, bo o tem verjetno potekala razprava pri 
osnutku odloka o proračunu za leto 2008.  

- Treba je narediti potezo in poiskati tudi interes drugih vlagateljev, turističnega 
gospodarstva in države.  

- Glede na to, da se predsedovanje prične v roku 14 dni, je ta investicija relativno malo 
pozna.  

- V prihodnosti naj se občinskemu svetu predloži v obravnavo pet letni program koriščenja 
sredstev Zavoda za kulturo.  

Bojan Žerovec (BL)  
- Ni govora o tem, da bi črpali sredstva iz občinskega proračuna, ampak da se potrdi 

program investicij Zavoda za kulturo. V prejšnjem mandatu ta investicija ni bila izvedena, 



                                                               

43 

čeprav je bilo vse pripravljeno za njeno izvedbo. Predlagal je, da člani občinskega sveta 
predlagani sklep sprejmejo in dodal, da je treba nadaljevati z razgovori, tudi z državo, in 
investicijo zaključiti v celoti.  

Ludvik Kerčmar (SD)  
- Strinjal se je, da se da soglasje k tej investiciji, saj Festivalno dvorano Bled potrebuje, 

tudi kot kulturni dom in iz tega naslova bo lažje črpati sredstva s strani države.  
- Prav je, da se postopno pristopi k obnovi in da se pridobi sredstva tudi s strani 

turističnega gospodarstva, vendar pa bo določena sredstva morala prispevati tudi občina 
iz proračuna.  

- Glede na to, da je to dvorana, tudi za komercialne namene, bi morali pridobiti do cca. 600 
sedežev.  

- Prav je, da se ohrani določene interese, od katerih bo tudi občina imela koristi, in da se 
predlagani sklep sprejme. 

Mag. Leopold Zonik (LGER)  
- Danih je bilo nekaj kontraverznih mnenj, pa eni strani naj iz proračuna za prenovo nebi 

namenjali sredstev, po drugi strani pa bi jih.  
- Polovico sredstev naj bi namenili iz naslova gradu, preko Zavoda za kulturo, četrtino bi 

namenilo turistično gospodarstva in ostali, četrtina pa še ostane in ta del bi morali jasno 
definirati.  
Župan je opozoril, da pri tej točni in predlogu sklepa še ni govora o namenjanju sredstev 
iz proračuna. 

Matjaž Berčon (N.Si)  
- Pripomnil je, da se s tem sklepom daje soglasje za koriščenje sredstev zavoda, če bo pa 

želela tudi občina prispevati kaj sredstev, pa se to lahko predlaga v okviru osnutka o 
proračunu za leto 2008. 

Anton Omerzel (SNS)  
- Prav je, da so ta sredstva iz naslova gradu, vendar pa je do tega prišlo zaradi 

predsedovanja, ne zaradi domačinov.  
Matjaž Završnik je pojasnil, da  v Festivalni dvorani iz naslova predsedovanja do sedaj ni 
še nobene rezervacije. Do sedaj vse zadeve potekajo v okviru hotelov ali na Brdu.  

Jana Špec (SD)  
- Predlog sklepa je samo ta, da občinski svet da soglasje, da Zavod za kulturo sredstva iz 

naslova gradu, poleg tega da jih vlaga v grad, lahko delno nameni v investicijo v 
Festivalno dvorano, v višini 20.000 € za pripravo projektov. O tem, kolikšen delež bo 
prispevala občina, se še ne odloča. 

 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje, prisotni (18 prisotnih – 18 opredeljenih) pa 
so soglasno (z 18 glasovi ZA), sprejeli 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled daje soglasje k predlaganemu programu prenove in 
predlogu, da se sredstva Zavoda za kulturo Bled, ki so na osnovi pogodb o 
upravljanju namenjena za kulturne projekte v občini, namenijo za program prve faze 
prenove Festivalne dvorane. 

 
 
 

Točka 6:  Premoženjsko pravne zadeve 
- prodaja zemljišča parc. št. 85/2, k.o. Želeče 

Uvodno obrazložitev je podal Maksimiljan Osvalda, višji ref. na področju nepremičnin.  
 
Predsednik delovnega telesa, ki je gradivo obravnaval, je podal poročilo: 
- Odbor za prostor in varstvo okolja – predsednik mag. Slavko Ažman (ZLP)  

predlog za sprejem predlaganega sklepa; 
 
Davorina Pirc (LDS) je pripomnila, da se na tej zelenici že nekaj dogaja in predlagala je, da 
se razprava izvede, vendar se o tej točki ne sklepa. Ker na tem območju obstaja problem in 
se ga s pomočjo občine da rešiti, naj se izvede sestanek z vsemi prizadetimi.  
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Ljubislava Kapus (ZLP) je menila, da je razumela, da občina želi prodajati zemljišča, s 
katerimi ima stroške. Ta odsek je nevaren, če to zemljišče služi kot parkirišče. Nobene ovire 
ne bi bilo, če se uredi zelenica. Menila je, da se s strani nekaterih, ki to zemljišče uporabljajo 
kot parkirišče (tudi v preteklih letih), vrši pritisk, da se ta prodaja ne omogoči. 
 
Ker ni bilo druge razprave, je župan dal na glasovanje, prisotni (18 prisotnih - 8 opredeljenih) 
pa so z 8 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli  

SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled se strinja, da se o predlaganem sklepu ne glasuje. 

 
 
 

Točka 7:  Osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008 

Uvodno obrazložitev je podala Nataša Hribar, vodja odd. za javne finance, pravne in splošne 
zadeve. 
 
Predsedniki delovnih teles, ki so gradivo obravnavali, so podali poročila: 
- Odbor za proračun in finance – predsednica Jana Špec (SD)  

predlog za sprejem osnutka s pripombami: 
- strokovne službe se zadolži, da do predloga odloka pripravi plan aktivnosti s časovno 

in finančno opredelitvijo za razvojne programe M kanal, J razbremenilna cesta, 
Severna razbremenilna cesta. 

- strokovne službe se zadolži, da do predloga odloka pripravi plan aktivnosti s časovno 
opredelitvijo za izgradnjo pločnika Rečiška cesta; 

- predlagajo OU, da z državo podpiše protokol o investiciji Veslaškega centra oziroma 
da pridobi pisno zagotovilo o finančnih virih  s strani države pred izvedbo investicij za 
potrebe Veslaškega prvenstva. 

2. Člani odbora za proračun finance predlagajo, da se kmetijske subvencije sistemsko 
uredijo. 

3. Člani odbora za proračun finance  ne podpirajo dokapitalizacije v IEDC v višini 44.000 
€ (predlog Slavka Ažman). 

- Odbor za prostor in varstvo okolja – predsednik mag. Slavko Ažman (ZLP) 

predlog za sprejem predlaganih sklepov, z upoštevanjem pripomb iz razprave: 

 izpostavljena je bila problematika odkupa zemljišč v zasebni lasti, po katerih potekajo 
lokalne ceste – predlog, da se del finančnih sredstev iz postavke odkupa zemljišč 
nameni pridobitvi zemljišč za izgradnjo pločnika na Rečici; 

 nujno je predvideti finančna sredstva v letu 2008 za izgradnjo pločnika od policijske 
postaje do osnovne šole, zaradi večje prometne varnosti, kot tudi pločnika od 
osnovne šole do pokopališča.  

 sredstva, ki so namenjena za financiranje prevozov podjetja Alpetour, se namenijo za 
nakup lastnega avtobusa oziroma kombija. S tem naj bi v prihodnjih letih prihranili 
veliko sredstev in jih namenili za izgradnjo pločnikov in cest. 

 med investicijske odhodke v letu 2008 naj se predvidijo tudi sredstva za izdelavo 
projekta za ureditev vaškega jedra na Bohinjski Beli, projekta za izgradnjo mrliških 
vežic in projekta za ureditev plezališča Iglica – izvedbo bo namreč financiralo 
Ministrstvo za obrambo.  

 sredstva za namen turistične infrastrukture naj se namenijo za ureditev jezerske 
obale in da se del finančnih sredstev iz postavke odkupa zemljišč nameni pridobitvi 
zemljišč za izgradnjo pločnika na Seliški cesti.   

 problematika onesnaženosti jezera – treba bi bilo prepovedati gnojenje na travnikih 
ob potoku Mišca, ki je glavni onesnaževalec jezera, lastnikom teh zemljišč pa bi bilo 
potrebno zagotoviti subvencije (cca od 100 do 200 €/ha). Predlog, da se v proračunu 
za leto 2008 zagotovi finančna sredstva za izdelavo projekta biološke čistilne naprave 
na Mišci, v letu 2009 pa sredstva za odkup zemljišč in izvedbo projekta.  

- Odbor za gospodarske dejavnosti – predsednik mag. Leopold Zonik (LGER)  
predlog za sprejem predlaganega sklepa v gospodarskem delu in pobuda: 
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Odbor za gospodarske dejavnosti predlaga, da Infrastruktura pripravi predloge za 
učinkovitejše upravljanje s športnimi infrastrukturnimi objekti, ki lahko vsebujejo tudi javno 
zasebno partnerstvo. 

- Odbor za turizem – podpredsednik Miran Lavrič (LT)  

predlog za sprejem osnutka odloka, za področje turizma; 
- Odbor za družbene dejavnosti – predsednik Janez Petkoš (SDS)  
- predlog za sprejem osnutka, s pripombami:  

- trend višine sredstev za družbene dejavnosti ne bi smel padati (indeks med 
proračunom 2008 in rebalansom 2007 je 98,25) in bi moral biti indeks vsaj 105; 

- v proračunu naj bodo tudi sredstva v višini 80.000 Eur za pločnik ob Rečiški cesti. 
- Odbor za gospodarsko infrastrukturo – predsednik Franc Pogačar (BL)  

predlog za sprejem osnutka, s pripombami iz razprave;  
- projekt Partizanske ceste je v NRP prestavljen na leto 2010, poleg tega se predlog 

proračuna ponekod ne ujema z NRP. Vsaj 5.000 € naj se uvrsti v proračun za odkupe 
zemljišč, kar bo osnova za priprave na izvedbo. 

- načrt razvojnih programov se vsako leto spreminja, kar kaže na nerealno p laniranje. 
Zakaj v predlog proračuna ni predvidenih sredstev za obnovo cest na področju vasi 
Ribno, saj so se dela na primarnem vodu kanalizacije  zaključila že pred 1 – 2 leti. 
Zakaj je iz NRP izpadel projekt pločnika na  Izletniški v Ribnem, za katerega so 
izdelani projekti, v NRP pa je bil vsa zadnja leta. 

- Statutarno pravna komisija – predsednica Davorina Pirc (LDS)   

sklep, da ni formalno-pravnih zadržkov za obravnavo, s tem da se vnesejo redakcijski 
popravki; 

 
V razpravi so bila dana mnenja, pripombe in predlogi: 
Bojan Žerovec (BL)  
- sredstva za nakup radarja v višini 70.000 € naj se namenijo: 

 14.000 € - za nakup parkirnih ur 

 50.000 € - za preplastitev Savske ceste in Ceste Gorenjskega odreda v Ribnem  
(določena dela so bila že izvedena, zato naj se z investicijo zaključi) 

 6.000 € – obnova obstoječe osvetlitve na območju od Ljubljanske ceste, mimo 
Športne dvorane in zamenjava osvetlitve oz. nadomestitev svetilk od Športne 
dvorane proti občini)  

- področje turizma in sprehajalnih poti – zanje bi lahko pridobili nekaj sredstev in pričeli s 
projekti; 

- Podlaga in osnova proračuna so NRP, zato je prosil za predstavitev, vsaj ključnih 
projektov in investicij, najpomembnejših za občino (SRC, JRC, M-kanal in investicije za 
KS Boh. Bela – vodovod); 

Ludvik Kerčmar (SD) je podal dva predloga 
- glede na problematiko prometa in varnih poti v vrtec, šolo in na pokopališče, se pri 

investiciji Pločniki, doda še predlog za izgradnjo pločnika od Policijske postaje do 
osnovne šole oziroma pokopališča; V letu 2008 naj se izvršijo pripravljalna dela (izdelava 
načrta in odkup zemljišča), predvidi pa naj se 25.000 € iz postavke 20200301 – odkup 
zemljišč; 

- za ureditev jezerske obale ni planiranih sredstev, zato je predlagal da se 20.000 € 
predvidi na postavko 20170207 – jezerska obala iz postavke 20150102 – obratovalni 
stroški Športnega stadiona; 

Franc Pretnar (SLS)  
- proračun mora biti razvojno naravnan in projekti so osnova, na podlagi katerih se lahko 

nekaj konkretnega izpelje; 
- obvoznice – zadeve še niso konkretno izdelane in verjetno bo treba določena sredstva 

zagotoviti z rebalansom; Treba je sprejeti obveznost, da se kasneje naredi neka 
časovnica, v skladu z dogovori z državo, za obe obvoznici in tudi za pločnik na Rečiški 
cesti: 

- glasoval bo za osnutek proračuna, z dopolnitvami; 
Matjaž Berčon (N.Si)  
- v proračunu ni pravih razvojnih projektov; 
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- postavka 20010340 – stroški delovanja svetniških skupin, naj se ukine, v višini 4.173 € in 
se ta sredstva prenesejo na postavko 20050404 – Komuna – žarek Jesenice, Marijin 
dom Bled in druga društva s področja socialnega varstva; 

- postavka 20020401 – vzdrževanje občinskega premoženja, se zmanjša za 24.000 € (za 
predvideno drenažo okrog občine) in sredstva se namenijo za postavko zagotovitev 
financiranja Festivalne dvorane, ki jo je verjetno treba na novo ustvariti  

Ljubislava Kapus (ZLP)  
- pri nekaterih postavkah se potrebe po ohranitvi nivoja sredstev (ali po zvišanju) 

upoštevajo, kot npr: župan: indeks 100, občinska uprava: indeks 113, povečujejo se 
sredstva za sodelovanje s partnerskimi mesti na indeks 159, druge skupne 
administrativne službe - indeks 135 (kar pomeni 325000 €), povračila in nadomestila za 
prevoz in prehrano se povečajo iz 12.034 € na 35.000 € - kje je razlog za to povečanje;  

- nekatere postavke se zmanjšujejo, npr. družbene dejavnosti na indeks 98, kar realno 
pomeni, če se upošteva še inflacijo, da ne bo mogoče programov normalno izpeljati; 
stanovanjski program – namenjenih je 134.000 €, s tem da je v lanskem letu 33 prosilcev 
zaprosilo za stanovanja in bi morali zagotoviti sredstva vsaj za eno stanovanje; 

- stroški občinskega sveta – prišlo je do velikih sprememb, čeprav so bile sejnine skoraj za 
polovico znižane, sedaj pa so planirani ti stroški za občinski svet in delovna telesa z 
indeksom 165; izplačilo sejnin, odbori: indeks 158; pisarniški material – indeks 186; 
izplačilo sejnin nadzorni odbor – 120 indeks; prosila je za obrazložitev; 

- kadrovski načrt –iz tega osnutka ni razvidno, kako se bo organizirala uprava in kakšni 
prihranki bodo na ta račun; Strinjala se je, da se sorazmerni del dela glede na manjšo 
občino ni zmanjšal, vendar pa se nebi smeli povečevati stroški; S tem se ni strinjala, ker 
ni narejena temeljita analiza obstoječega stanja obsega dela in managementskim 
pristopom naj se to posodobi; 

- nikoli ni uspela dobiti natančnih odgovorov na svoja vprašanja, zato bi morali več časa 
nameniti obravnavi in sprejemu tega proračuna; V samem besedilu je kar nekaj napak, 
še vedno se pojavljajo OŠ Gorje, Knjižnica Gorje, kulturna društva iz območja Gorij, 
postavke za zdravstvo, humanitarne dejavnosti, športa; 

- sredstva za družbene dejavnosti naj se povečajo vsaj za toliko, da bodo lahko v teku leta 
2008 normalno delovale, na indeks 105, v stanovanjskem programu naj se načrtujejo 
sredstva najmanj za eno socialno stanovanje - ta sredstva naj se dobijo iz naslova 
občinskega sveta in občinske uprave, iz postavke radarja in drugih skupnih 
administrativnih služb.  

- Kadrovski načrt naj se popravi v smislu natančnega izračuna in prikaza kolikšen delež 
zaposlenih bo delal za druge občine in to prikazati v % in tudi kolikšen delež materialnih 
sredstev bo padel na druge občine, če bodo sedeži na Bledu; 

- S strokovnim managerskim pristopom naj se izdela natančna analiza obsega dela in 
okvirnim načrtom reorganizacije občinske uprave; 
Nataša Hribar je pojasnila, da so nekje še vedno navedeni nekateri subjekti občine Gorje, 
ker sklep o delitvi premoženja še ni sprejet in dokler tega ni, se še vedno uporablja ta 
termin v kontnih načrtih in glavni knjigi. Lahko pa se do predloga odloka to popravi. 
Urška Vidmar je povedala, da je za leto 2008 za občinski svet predviden znesek za 8 
rednih sej in tri izredne, brez podžupanov, ki jima od julija 2007 sejnina več ne pripada. 
Za proračunsko postavko 1.1.4 – povračila in nadomestila zaposlenih je izračun narejen 
po kadrovskem načrtu, upoštevana je inflacija. Za skupne administrativne službe in 
splošne javne storitve je pojasnila, da je znesek povečan zato, ker je na postavki 2.4.1 
(vzdrževanje občinskega premoženja) 94.900 € v letu 2008, ki ga v letu 2007 ni bilo. 
Povečane so plače delavcev – v tem znesku so zajeti tudi stroški občinskega redarstva 
(radar), stroški prometne varnosti in preventive in stroški prekrškovnega organa. 

- omenila je še, da so se tudi na področju družbenih dejavnosti ti stroški povečali, pa to ni 
upoštevano. 

- postavka (str. 43) je tudi policijska in kriminalna dejavnosti in povečana za indeks 556 in 
je o tem želela razlago oziroma kaj občina financira, da je prišlo do takega zneska.  
Urška Vidmar je povedala, da je na tej postavki vključen radar v znesku 73.000 €. 

Jana Špec (SD)  



                                                               

47 

- Občinski proračun za 2008 ni prav razvojno naravnan. NRP je pomemben del proračuna 
in razvojno naravnan ni zaradi tega, ker se sredstva zmanjšujejo na področju cestne 
infrastrukture in ostalih zadev ter večjih projektov.  

- NRP je drugačen od tega, ki je bil sprejet z rebalansom I. Opredeliti je treba bistvene 
prioritete v NRP za leto 2008, kar je tudi naloga svetnikov. Opredelitev naj se naredi tako, 
da bo jasna višina sredstev, katere aktivnosti so planirane in v kakšen času bodo 
realizirane.  

- Kadrovski načrt – z rebalansom je bilo sprejeto povečanje števila zaposlenih, v tem 
osnutku pa je predlog za povečanje še enega zaposlenega, pri čemer je bilo 
obrazloženo, da gre za zakonsko predpisovanje prekrškovnega organa, ki pa ne bo polno 
zaposlen, ampak v sodelovanju z ostalimi občinami in da bo bistveni del v izterjavah glob 
radarja. Če se ve, da bo ta organ deljen z ostalimi občinami, naj se kadrovski načrt 
sprejme za tretjinsko zaposlitev oz. višino v %. 

- Indeksi povečanja res bodejo v oči, pri stroških plač, ki ne gredo skupaj s stroški regresa 
in prevoznimi stroški, zato je te zadeve treba še enkrat pregledati in do predloga odloka 
uskladiti in popraviti (tudi pri sejninah odborov in občinskega sveta); 

- 70.000 €, ki so namenjeni za nakup radarja naj se nameni za ureditev sprehajalnih poti in 
postavitev označevalnih tabel do TICa;  

Srečko Vernig (LDS)  
- Proračun je po novem bolj pregleden, sredstva iz nadomestila pa se namensko porabljajo 

za določena področja. 
- Proračun je razvojno naravnan in nosilne postavke kažejo tendence potencialnega 

razvoja (ceste, M kanal, veslaško prvenstvo, vodovod in kanalizacija na Boh. Beli) in po 
vsebini predstavljajo skoraj vsa razpoložljiva prosta sredstva. Nekatere postavke so se 
temu primerno zmanjšale (obnova cest, vzdrževanje, in podobno).   

- Indikacije s strani države, da mora občina participirati od 27 mio določen del sredstev, so 
drugačne, kot je navedeno v proračunu in mogoče je to stvar nadaljnjih dogovarjanj oz. je 
treba poiskati dodatne vire.  

- Omenil je še M kanal, ki je bil s koncesijsko pogodbo pozabljen. 
- Prioritetne postavke je treba imeti ves čas pod nadzorom in zagotoviti ustrezno dinamiko.  
- Od vseh sredstev, ki so na razpolago je 30% prostih, od tega je 15% treba nameniti 

tekočim zadevam, 15% pa ostane za razvojne projekte.  
Matjaž Berčon (N.Si)  
- Obstajajo različni pogledi na razvoj, in proračun vsebuje samo stvari, ki jih je nujno 

izpeljati in niso stvar razvoja. 
Franc Pogačar (BL)  
- Zbirni center se gradi skupaj z Občino Gorje, zato je njena dolžnost, da ta projekt 

financira v višini cca. 25%. 
mag. Slavko Ažman (ZLP)  
- pomembno je pogledati in določiti prioritete in prav je, da se več sredstev namenja 

projektom (več kot 400.000 €), kar je osnova za pridobitev dodatnih sredstev in za 
izvedbo projektov. 

- Obenem je 400.000 € namenjenih za odkupe zemljišč, tudi za zagotavljanje deleža 
sofinanciranja izgradnje razbremenilnih cest, ki sta eni od glavnih prioritet.  

- Tretja razvojna prioriteta je tudi M kanal, vsem pa je skupno, da se rešuje problem jezera 
in  njegove obremenjenosti.  

- Potok Mišca prinese preveč hranilnih snovi, posledica tega pa je cvetenje jezera, kar pa 
ni v ponos nikomur. Predlagal je, da se najprej poskrbi za to, da se prepove gnojenje v 
pojezerju, s tem da občina tem kmetom priskrbi nadomestilo zaradi prepovedi in da se 
zagotovi sredstva v postavki za kmetijske subvencije.  

- Treba je zgraditi rastlinsko čistilno napravo. Za leto 2008 naj se vključijo sredstva za 
pripravo celotne dokumentacije, eventuelno tudi za odkupe zemljišč, v letu 2009 pa bi 
čistilno napravo zgradili.  

Srečko Vernig (LDS)  
- Odvajanje in čiščenje odpadnih voda – za to področje je namenjenih 1,35 mio € in za 

priključnine 400.000 €. Ta znesek je povezan tudi s koncesionarjem in ne ve, ali je nad 
izvajanjem koncesijske pogodbe zagotovljen ustrezen nadzor. Konc. pogodba predvideva 
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posvetovalni organ, ki ima tudi funkcijo kontrole in ni prepričan, če je bil ta organ na novo 
imenovan, kar bi bilo treba preveriti. Če je gradnja draga, se potem več plačuje iz teh 
virov in občini manj ostane.  

- Planska in urbanistična dokumentacija (404.000 €), s tem da je 157.000 € namenjenih za 
razvojni program, ki ga občina mora narediti. Če se to preračuna v število zaposlenih, se 
postavi vprašanje, ali je to najbolj racionalna pot ali pa se bolj splača dva zaposliti za to 
delo – v tem smislu je odprl pobudo.  

- Šolski prevozi – to je stalna postavka in ena rešitev je res s kombijem, druga pa je, da se 
del teh varnih poti organizira in tako del prevozov, ki se sedaj zagotavljajo zaradi 
varnosti, odpade. Če se varnost zagotovi, se ta strošek za občino odpravi. 

Bojan Žerovec (BL)  
- predlagal je, da se odredi odmor in da se pripravi predlog oz. da se dogovori, katere 

pripombe se upoštevajo in da bi o njih lahko glasovali. 
Srečko Vernig (LDS)  
- sprejme naj se osnutek s pripombami, ki se bodo do predloga pretehtale in upoštevale 

oz. ne; 
Franc Pretnar (SLS)  
- poslovnik občinskega sveta predvideva več rešitev, s tem da se lahko na isti seji združita 

obravnavi osnutka in predloga. Strokovne službe bi lahko pregledale vse predloge oz. 
pripombe in jih uskladile v odmoru.  

Jana Špec (SD)  
- Mnenje skoraj vseh je, da se sprejme osnutek, predlog pa na naslednji seji. V tako 

kratkem času ni mogoče vseh pripomb povzeti in pripraviti predlog.  
Ludvik Kerčmar (SD)  
- Vse pripombe naj se proučijo do priprave predloga, na tej seji pa naj se sprejme osnutek. 
Bojan Žerovec (BL)  
- Umaknil je svoje predlog za odmor in predlagal, da se glasuje o osnutku.  
Davorina Pirc (LDS)  
- Opozorila je na 73. člen poslovnika, ki jasno in točno določa, kdaj je mogoče združiti obe 

fazi nekega akta – to je mogoče le, če je osnutek identičen predlogu. 
Boris Cvek (LGER)  
- Osnutek proračuna bo podprl s pripombami Bojana Žerovca in dodal, da naj se v NRP 

ponovno vnese pločnik Izletniška cesta v Ribnem, za katerega so projekti že narejeni. 
Ravno tako naj ostane v načrtu tudi telovadnica OŠ Ribno. 

Župan je na koncu povedal, da je v januarju 2008 predvidena izredna seja za obravnavo in 
sprejem predloga proračuna.  
 
Ker ni bilo več razprave, so prisotni, na predlog župana, sprejeli  
SKLEPA: 
1. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za 

leto 2008, s pripombami. (glasovanje: 19 prisotnih – 17 opredeljenih – 17 glasov ZA, 0 

PROTI)  
2. Predlagatelj naj pripombe, dane na osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za 

leto 2008, upošteva pri pripravi predloga; v kolikor jih ne bo upošteval, naj navede 
ustrezno obrazložitev. (glasovanje: 20 prisotnih – 17 opredeljenih – 17 glasov ZA, 0 

PROTI)  
 
Jano Špec je zanimalo, ali se bile s temi sklepi sprejete vse pripombe, ki so bile dane na 
osnutek (tudi s strani delovnih teles), kar je direktor občinske uprave potrdili. 
 
 
 

Točka 8:  Osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2009 

Uvodno obrazložitev je podala Nataša Hribar, vodja odd. za javne finance, pravne in splošne 
zadeve. 
 
Predsedniki delovnih teles, ki so gradivo obravnavali, so podali poročila: 
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- Odbor za proračun in finance – predsednica Jana Špec (SD)  

predlog za sprejem osnutka, s pripombo: 
Strokovne službe do Rebalansa za leto 2008 podrobno pripravijo Načrt razvojnih 
programov za prvih 15 projektov po višini sredstev. V načrtu naj se po posameznih 
programih opredelijo finančni viri s terminskim planom izvedbe investicije. 

- Odbor za prostor in varstvo okolja – predsednik mag. Slavko Ažman (ZLP) 
predlog za sprejem predlaganih sklepov, z upoštevanjem pripomb iz razprave: 

 izpostavljena je bila problematika odkupa zemljišč v zasebni lasti, po katerih potekajo 
lokalne ceste – predlog, da se del finančnih sredstev iz postavke odkupa zemljišč 
nameni pridobitvi zemljišč za izgradnjo pločnika na Rečici; 

 nujno je predvideti finančna sredstva v letu 2008 za izgradnjo pločnika od policijske 
postaje do osnovne šole, zaradi večje prometne varnosti, kot tudi pločnika od 
osnovne šole do pokopališča.  

 sredstva, ki so namenjena za financiranje prevozov podjetja Alpetour, se namenijo za 
nakup lastnega avtobusa oziroma kombija. S tem naj bi v prihodnjih letih prihranili 
veliko sredstev in jih namenili za izgradnjo pločnikov in cest. 

 med investicijske odhodke v letu 2008 naj se predvidijo tudi sredstva za izdelavo 
projekta za ureditev vaškega jedra na Bohinjski Beli, projekta za izgradnjo mrliških 
vežic in projekta za ureditev plezališča Iglica – izvedbo bo namreč financiralo 
Ministrstvo za obrambo.  

 sredstva za namen turistične infrastrukture naj se namenijo za ureditev jezerske 
obale in da se del finančnih sredstev iz postavke odkupa zemljišč nameni pridobitvi 
zemljišč za izgradnjo pločnika na Seliški cesti.   

 problematika onesnaženosti jezera – treba bi bilo prepovedati gnojenje na travnikih 
ob potoku Mišca, ki je glavni onesnaževalec jezera, lastnikom teh zemljišč pa bi bilo 
potrebno zagotoviti subvencije (cca od 100 do 200 €/ha). Predlog, da se v proračunu 
za leto 2008 zagotovi finančna sredstva za izdelavo projekta biološke čistilne naprave 
na Mišci, v letu 2009 pa sredstva za odkup zemljišč in izvedbo projekta.  

- Odbor za gospodarske dejavnosti – predsednik mag. Leopold Zonik (LGER)  

predlog za sprejem predlaganega sklepa  v gospodarskem delu, s pripombo, da se 
sredstva, namenjena za športno infrastrukturo, prerazporedijo; 

- Odbor za turizem – podpredsednik Miran Lavrič (LT)  
predlog za sprejem osnutka odloka, za področje turizma; 

- Odbor za družbene dejavnosti – predsednik Janez Petkoš (SDS)  

predlog za sprejem osnutka, s pripombami: trend višine sredstev za družbene dejavnosti 
ne bi smel padati in bi moral biti indeks vsaj 105; 

- Odbor za gospodarsko infrastrukturo – predsednik Franc Pogačar (BL)  

predlog za sprejem osnutka, s pripombami iz razprave (pripombe se podobno kot pri 
proračunu za leto 2008 nanašajo na problematiko NRP, saj so določene investicije, ki so 
bile prvotno predvidene za leto 2009, premaknjene na 2010 ali še kasneje)  

- Statutarno pravna komisija – predsednica Davorina Pirc (LDS)   

sklep, da ni formalno-pravnih zadržkov za obravnavo, s tem da se vnesejo redakcijski 
popravki; 

 
V razpravi so bila dana mnenja, pripombe in predlogi: 
Matjaž Berčon (N.Si)  
- predlagal je naslednje spremembe: 

 stroški delovanja svetniških skupin naj se prenesejo enako kot za leto 2008; 

 v NRP, pod postavko 16.2.1 – Partizanska cesta – cesta + pločnik, naj se vse 
aktivnosti pomaknejo za eno leto (nazaj), enako velja tudi za področje javnih poti za 
območje KS Zasip – vse postavke naj se pomaknejo za eno leto nazaj in enako velja 
to tudi na področju oskrbe z vodo za področje KS Zasip; 

Ludvik Kerčmar (SD)  
- za izgradnjo oz. dokončanje pločnika na Seliški cesti naj se vnesejo manjkajoča sredstva 

iz naslova Mercatorja in Veletekstila, ki sta zanje zavezana po pogodbi; 
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- prednost imajo velike investicije (SRC, JRC, M kanal), vendar bi kazalo nekaj več 
sredstev nameniti za lokalne ceste, saj so bila v 2008 ta sredstva zmanjšana za cca. 
30%. Predlagal je, da bi skupaj z vsemi KS, pripravili prioritete za vse lokalne ceste; 

- nekaj sredstev naj se nameni tudi za kolesarske poti in predlagatelj naj prouči možnosti, 
iz katerih postavk, ravno tako tudi za ureditev obale jezera in javne poti; 

Ljubislava Kapus (ZLP)  
- tudi za 2009 naj se smiselno enako upoštevajo njene prve tri pripombe (v zvezi s sredstvi 

za družbene dejavnosti, stanovanjskim programom in kadrovskim načrtom, brez četrtega 
predloga o analizi obsega dela, ki mora biti realiziran v letu 2008). 

Franc Pogačar (BL)  
- nadaljuje naj se financiranje vaških jedr ob gradnji kanalizacije in po projektih v letu 2008 

in izgradnja poslovilnih vežic (nadaljevanje investicije). 
Jana Špec (SD)  
- opozorila je na, kar je verjetno tipkarska napaka, stran 103 – tekoči transferji – pri TD 

Ribno so napačno napisana sredstva v višini 10.000 € in pravilno je 8.000 €, enako naj 
se popravi tudi pri TD Bled; 

- NRP – posamezne programe je treba uskladiti med letoma 2008 in 2009; 
mag. Slavko Ažman (ZLP)  
- pri proračunu 2009 je ponovil pripombe, ki se nanašajo na leto 2008, s tem da se v letu 

2009 smiselno upošteva pripomba oz. gradnja rastlinske čistilne naprave. Opozoril je še 
na to, da bi bilo smiselno povečati sredstva za društva, v katerih so pripravljeni sodelovati 
in delati občani brezplačno.  

- Opozoril je na problem prireditev – nekatera društva v občini niso profesionalno 
organizirana in se ne morejo prijaviti na razpis za sodelovanje na prireditvah v občini, 
zato bi bilo prav, da bi imele KS na razpolago določen del sredstev za te namene. 
Konkretno bi jih lahko pridobili pri prihodkih na postavki - AMIKUS – trženje in upravljanje 
z reklamnimi panoji. Za leto 2008 in 2009 je slabih 2.200 € za celoletni najem teh 
panojev, predvsem za leto 2009 in 50% sredstev naj se nameni za društva, 50% pa KS.  

Anton Mežan (LTM)  
- Njegova reakcija je bila najprej precej negativna.  
- Odbor za turizem je kljub njegovi odsotnosti glasoval za potrditev tega proračuna, zato bo 

tudi sam glasoval zanj, iz razloga, ker želi da se res nekaj stori v občini in da se bo na 
tem delalo maksimalno ter da bodo dane pripombe upoštevane.  

Miran Lavrič (LT)  
- V dejavnosti turizma se stagnira s sredstvi. Ima občutek, da občinski svet želi, da 

podjetje, ki je v lasti občine, stagnira in zaradi tega namenja manj sredstev za njegovo 
dejavnost. V NRPju se za program za turizem ne namenja sredstev, kar pa ni prav, glede 
na to, da je Bled turistična občina. Tudi drugi programi vključujejo turistične zadeve, 
vendar pa bi za program razvoja turizma občina morala najti sredstva, zato naj občinska 
uprava o tem predlogu razmisli. 

Ludvik Kerčmar (SD)  
- Strinjal se je s to pripombo in dodal, da naj predlagatelj skuša najti razumevanje do te 

institucije oz. podjetja.  
- Večkrat je bila obravnavana problematiko glede parkirnih prostorov in vsaj v 2009 bi 

morali zagotoviti sredstva oz. dokončno določiti gradnjo parkirnih hiš (pri avtobusni 
postaji in pod hotelom Krim) v okviru javno zasebnega partnerstva.  

Anton Omerzel (SNS)  
- Ali se bo kdaj dočakalo, da bo tudi turizem kaj dal občini, saj ne more samo občina 

podpirati turizma in zanj namenjati sredstva. 
Matjaž Berčon (N.Si)  
- Ni se strinjal s to pripombo, daj občina Iz naslova nočitev pridobi 500.000 €, nekaj 

sredstev bo prineslo tudi povečanje NUSZ in tudi ti gospodarski subjekti to plačujejo, zato 
je treba biti pošten in ne posploševati vseh zadev. 

 
Po končani razpravi so prisotni (20 prisotnih – 18 opredeljenih), na predlog župana, z 18 
glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli  
SKLEPA: 
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1. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za 
leto 2009, s pripombami.  

2. Predlagatelj naj pripombe, dane na osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za 
leto 2009, upošteva pri pripravi predloga; v kolikor jih ne bo upošteval, naj navede 
ustrezno obrazložitev.  

 
 
 

Točka 9: Informacija o sklepu župana o začasnem financiranju Občine Bled v 
obdobju januar – marec 2008 

Uvodno obrazložitev je podala Nataša Hribar, vodja odd. za javne finance, pravne in splošne 
zadeve. 
 
Predsednici delovnih teles, ki sta gradivo obravnavali, sta podali poročilo: 
- Odbor za proračun in finance – predsednica Jana Špec (SD)  

predlog za sprejem predlaganega sklepa;  
- Statutarno pravna komisija – predsednica Davorina Pirc (LDS)   

sklep, da ni formalno pravnih zadržkov za sprejem predlaganega sklepa; 
 
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje, prisotni .(19 prisotnih – 19 opredeljenih) pa 
so soglasno (19 glasov ZA), sprejeli  
SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled se je seznanil z informacijo o sklepu župana o začasnem 
financiranju Občine Bled v obdobju januar – marec 2008. 

 
 
 

Točka 10:  Informacije župana o delu med obema sejama 

 
1. Zunanja ureditev pri Zdravstvenem domu Bled 

Izpeljana so bila pogajanja in podpisana izvensodna poravnava z g. Črvom, s čimer je bil 
zaključen sodni postopek, ki ga je sprožil g. Črv in s tem tudi omogočena izvedba del: 
zunanja ureditev pri Zdravstvenem domu Bled. 

 
2. Pojasnilo glede delitvene bilance. 

Pogajanja glede delitvene bilance med županoma so začasno v mirovanju in sicer iz 
razloga, ker v občini Gorje še vedno usklajujejo svoja stališča glede predloga sklepa 
delitve, ki ga je pripravil Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor. 
Predmetni predlog sklepa je bil predstavljen občinskim svetnikom občine Bled in 
občinskim svetnikom Občine Gorje na posvetu župana dne 12 .9.2007. Občinski svetniki 
Občine Gorje so k predlogu sklepa podali številne pripombe, predloge;v povezavi s tem 
je župan Občine Gorje imenoval Komisijo za delitveno bilanco. Občinska uprava je v tem 
času zbrala obsežno dodatno dokumentacijo nanašajočo se na občinsko premoženje ter 
podala pojasnila in odgovore na vprašanja predmetne komisije in nadzornega odbora 
občine Gorje.  

 
3. Aktivnosti na Južni razbremenilni cesti 

Na projektu južna razbremenilna cesta potekajo redni sestanki vsakih štirinajst dni. Do 
sedaj so opravljene naslednje aktivnosti: 

 Geodetska dela 

 Arheološke raziskave 

 Geološke in geotehnične raziskave, razen na dveh mestih na Mlinem, kjer lastniki ne 
dovolijo dostopa 

 Določena so izhodišča za prečni profil trase 

 Opravljena je novelacija prometne študije 

 Izdelane so variante idejnih rešitev krožišča v Betinu 
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 Pridobljeni so projektni pogoji 

 V izdelavi je strokovna prometno tehnična in inženirska presoja variante preko čistilne 
naprave 

Južna razbremenilna cesta je uvrščena v državni proračun za leta 2009 do 2012. celotna 
investicija je ocenjena na 27,25 mio €, od tega naj bi občina Bled zagotovila 4,7 mio €, 
kar znaša 18,53% celotne investicije. V državnem proračunu za leto 2008 obvoznica ni 
vsebovana, ker je celo leto predvideno za projektiranje, ki bo plačano v 2009. 

 
4. Arhitekturno urbanistična delavnica 

Občinska uprava organizira arhitekturno urbanistično delavnico z namenom pridobiti čim 
boljše strokovne predloge urbanistične ureditve Bleda. Prvi del je potekal od 22. do 25. 
novembra v prostorih hotela Krim in je bil namenjen predvsem pridobivanju informacija za 
delo v birojih. Bil je zelo dobro obiskan, še posebno velik odziv je bil s strani blejskega 
gospodarstva. Predloge urbanističnih rešitev bodo sodelujoči avtorji predstavili na 
drugem delu, ki bo potekal od 10. do 13, januarja.  

 
 
5. Aktivnosti v zvezi s svetovnim veslaškim prvenstvom 

Z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije je občina tik pred podpisom pogodbe za 
izvedbo javnega projektnega odprtega enostopenjskega arhitekturnega in krajinsko 
arhitekturnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za veslaški center in 
regatno areno Zaka. Natečaj bo objavljen 11. januarja 2008 in bo trajal 2 meseca. Do 
sedaj je bila izdelana projektna naloga in vse strokovne podlage in smernice za 
projektiranje. 
V zvezi z investicijami potrebnimi za izvedbo svetovnega prvenstva potekajo intenzivna 
dogovarjanja z Ministrstvom za šolstvo in šport. Na to temo je bil že izveden uvodni 
sestanek, sedaj pa se čaka na  sprejem pri ministru, ki ga nameravamo prepričati, da gre 
pri teh investicijah za projekt državnega pomena in da kot tak zahteva posebno 
obravnavo in 100% financiranje s strani države oziroma iz evropskih skladov. Trenutno 
se pripravljamo na prijavo na razpis, ki naj bi bil objavljen v januarju, vložena pa je že 
kandidatura za sredstva Fundacije za šport. 

 
Franc Pretnar (SLS) je želel informacijo še o S razbremenilni cesti.  
Matjaž Erjavec, direktor OU, je povedal, da je bila s strani ministrstva pridobljena informacija, 
da je za SRC treba sprejeti občinski lokacijski načrt in po potrditvi trase na urbanistično 
arhitekturni delavnici bi s proceduro sprejema lahko pričeli pomladi 2008, trajala pa bi 
približno leto in pol. 
Srečko Vernig (LDS) je dodal, da je iz državnega proračuna razvidno da pripravljalna dela 
potekajo do vključno leta 2010, v letu 2011 pa je predvidenih 5 mio €. Obstaja možnost, da 
se vsaj del te ceste realizira, vendar je verjetno to povezano s končno določitvijo enega dela 
trase, da vzhodnega vstopa naprej proti Rečici, kar pa je sigurno bolj odvisno od 
pripravljavca in ne od občine.  
Župan je povedal, da je bila s strani predsednika vlade zagotovljena vsa podpora vlade za 
obe razbremenilni cesti. 
 
 
 

Točka 11:  Kadrovske zadeve 
- odstop in imenovanje novih članov v Odboru za gospodarsko infrastrukturo in v 

Komisijo za nadzor nad izvajanjem plinifikacije v Občini Bled 

Uvodno obrazložitev je podal Anton Omerzel (SNS), predsednik Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, ki je gradivo obravnavala in prisotne seznanil s sklepi. 
 
Srečko Vernig (LDS) je pripomnil, da je iz tega razvidno, da je samo ena stranka tako 
močna, da je predlagala nove kandidate in pripomnil, da predlog za imenovanje člana 
komisije za nadzor nad izvajanjem plinifikacije ni bil poslan vsem strankam in listam.  
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Anton Omerzel (SNS) je pojasnil, da sta bila oba člana, ki sta odstopila, predlagana s strani 
SD in zato so bili tudi novi člani predlagani s strani te stranke.  
Franc Pogačar (BL) je želel informacijo, kdaj se lahko nekega člana v delovnem telesu 
zamenja. Pojasnilo glede zamenjav in razrešitev je podala Aleksandra Žumer. 
Jana Špec (SD) je še dodala, da pri teh dveh članih ni šlo za neaktivnost, ampak se je en 
član preselil v drugo občino, drugi pa se zaradi službenih obveznosti ni mogel udeleževati sej 
odbora. 
 
Ker razprave ni bilo več, je župan dal na glasovanje, prisotni (20 prisotnih – 13 opredeljenih) 
pa so s 13 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 
SKLEPE: 
1. Občinski svet Občine Bled ugotavlja prenehanje članstva zaradi odstopa Borisa 

Lindiča v Odboru za gospodarsko infrastrukturo in v Komisiji za nadzor nad 
plinifikacijo v Občini Bled. 

2. Občinski svet Občine Bled ugotavlja prenehanje članstva zaradi odstopa Milana 
Janše v Odboru za gospodarsko infrastrukturo.  

3. Občinski svet Občine Bled v Odbor za gospodarsko infrastrukturo imenuje 
Marjetko Mandeljc, Zasip, Dobje 5. 

4. Občinski svet Občine Bled v Odbor za gospodarsko infrastrukturo imenuje Sergeja 
Učakarja, Bled, Koritenska c. 17. 

5. Občinski svet Občine Bled v Komisijo za nadzor nad izvajanjem plinifikacije v 
Občini Bled imenuje Bojana Terseglava, Zasip, Dolina 14. 

 
 
 
 
 
Župan se je vsem prisotnih zahvalil za dosedanje delo, za udeležbo na seji in zaključil s 7. 
redno sejo. 
 
Seja je bila zaključena ob 21,20 uri. 
 
 
 
Zapisala: 
Polona Tomažič, tajnica Občinskega sveta 
       

Župan Občine Bled 
      Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog, prof. geografije  
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