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Številka: 034-5/2007 

         Datum: 14-jun-2007 

 

ZAPISNIK 

 

4. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, ki je bila v torek, 12. junija 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), Boris Cvek (LGER), Blaž Ažman 

(SDS), Janez Petkoš (SDS), Anton Mežan (LTM), Radoslav Mužan (LTM), 

Davorina Pirc (LDS) 

Opravičeno odsoten:  Srečko Vernig (LDS), 

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

Poročevalci:  Eva Štravs Podlogar - direktorica Zavoda Turizem Bled, Mirko Ulčar – direktor 

JP Infrastruktura Bled d.o.o., Zora Završnik Črnologar – Kontura Bled, Protim 

Ržišnik Perc d.o.o. – Urška Pollak 

Občinska uprava: Sonja Šlibar, Nataša Hribar, Saša Repe, Franci Pavlič, Aleksandra Žumer, 

Dušan Prezelj, direktor OU, Matjaž Erjavec, Polona Tomažič – tajnica OS 

 

Sejo je vodil župan Janez Fajfar, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne.  

 

Anton Omerzel (SNS), predsednik KVIAZa, je podal poročilo o prisotnosti: ob 17.00 uri je bilo 

prisotnih 19 članic in članov občinskega sveta, zato je bilo mogoče veljavno sklepati.  

 

Župan je prisotne seznanil z vabilom in gradivom. V petek, 1.6.2007, je bilo posredovano gradivo 

in predlogi sklepov k 15a., 15b. in 15c. točki dnevnega reda: Kadrovske zadeve, ki je pomotoma 

izpadlo iz osnovnega gradiva. 

V torek, 11.6.2007, so bili posredovani še zapisniki sej delovnih teles: Odbora za proračun in 

finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem, Odbora za turizem, Odbora za gospodarsko 

infrastrukturo, Odbora za prostor in varstvo okolja in Statutarno pravne komisije; 

Pred sejo je bilo na mizo razdeljeno dodatno gradivo oz. amandmaja, ki se nanašata na predlog 

Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje 

urejanja BL – M4 Spodnje Seliše ter popravljen zapisnik Odbora za prostor in varstvo okolja. 

 

Za 4. redno sejo je bil predlagan DNEVNI RED: 

1.  a. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, z dne 

27.3.2007; 

b. Pregled in potrditev zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Bled, z dne 

17.4.2007; 

2.  a. Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta; 

b. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta; 

3.  Soglasje k Statutu Zavoda za kulturo Bled; 

4.  Poslovno – računovodsko poročilo zavoda Turizem Bled za leto 2006; 

5.  Plan dela zavoda Turizem Bled, za leto 2007; 

6.  Poročilo o poslovanju JP Infrastruktura Bled d.o.o., za leto 2006; 

7.  Plan dela JP Infrastruktura Bled d.o.o., za leto 2007; 

8.  Poročilo koncesije z WTE; 

9.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem lokacijskem načrtu za 
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območje urejanja BL-M4 Spodnje Seliše; 

10.  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za 

središče Bleda – Hotel Bellevue H – 4; 

11.  Osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje BL-S26 Dindol; 

12.  Osnutek Odloka o predkupni pravici Občine Bled;  

13.  Osnutek Odloka o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v 

Občini Bled; 

14.  Razno:  

a. Projekt pokrajine Zgornje Gorenjske - informacija; 

b. Predlog območij pokrajin v Sloveniji; 

15.  Kadrovske zadeve: 

 Imenovanje direktorja Zavoda za kulturo Bled; 

 Imenovanje predsednika Nadzornega sveta Infrastrukture Bled d.o.o.; 

 Imenovanje predstavnikov Občine Bled v Svet Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti;  

 

V razpravi na dnevni red, je Davorina Pirc (LDS) v imenu 8 podpisanih članov občinskega sveta, 

predlagala razširitev dnevnega reda z novo, 3. točko, ki se glasi: Zagotavljanje neposrednih 

televizijskih prenosov sej Občinskega sveta. Predlog za razširitev, obrazložitev in predlog sklepa 

je bil pred sejo razdeljen vsem prisotnim.  

Župan je dal predlog na glasovanje, prisotni (19 prisotnih – 16 opredeljenih), pa so s 16 glasovi 

ZA in 0 PROTI, sprejeli  

SKLEP: 

Občinski svet Občine Bled se strinja, da se na dnevni red 4. redne seje Občinskega sveta 

Občine Bled, uvrsti nova, 3. točka, dnevnega reda, ki se glasi: Zagotavljanje neposrednih 

televizijskih prenosov sej občinskega sveta. 

 

Matjaž Berčon (N.Si) je opozoril, da je bilo, zaradi nekvalitetno in ne dovolj razumljivo 

pripravljenega gradiva, domenjeno, da bo z dnevnega reda umaknjena 13. točka: Osnutek 

Odloka o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Bled. 

Aleksandra Žumer je pojasnila, da je bilo v skladu s sklepom Statutarno pravne komisije 

pripravljeno dodatno pojasnilo in priloženo zapisniku te komisije.  

 

Župan je predlog za umik točke z dnevnega reda dal na glasovanje, prisotni (19 prisotnih – 15 

opredeljenih) pa so s 15 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Bled se strinja, da se z dnevnega reda 4. redne seje Občinskega sveta 

Občine Bled, črta 13. točka: Osnutek Odloka o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih 

cest in kolesarskih poti v Občini Bled. 

 

Na dnevni red ni bilo več razprave, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (19 prisotnih – 19 

opredeljenih) pa so soglasno (19 glasov ZA) sprejeli 

DNEVNI RED: 

1.  a. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, z dne 

27.3.2007; 

b. Pregled in potrditev zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Bled, z dne 

17.4.2007; 

2.  a. Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta; 

b. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta; 

3.  Zagotavljanje neposrednih televizijskih prenosov sej občinskega sveta; 

4.  Soglasje k Statutu Zavoda za kulturo Bled; 

5.  Poslovno – računovodsko poročilo zavoda Turizem Bled za leto 2006; 
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6.  Plan dela zavoda Turizem Bled, za leto 2007; 

7.  Poročilo o poslovanju JP Infrastruktura Bled d.o.o., za leto 2006; 

8.  Plan dela JP Infrastruktura Bled d.o.o., za leto 2007; 

9.  Poročilo koncesije z WTE; 

10.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem lokacijskem načrtu za 

območje urejanja BL-M4 Spodnje Seliše; 

11.  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za 

središče Bleda – Hotel Bellevue H – 4; 

12.  Osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje BL-S26 Dindol; 

13.  Osnutek Odloka o predkupni pravici Občine Bled;  

14.  Razno:  

a. Projekt pokrajine Zgornje Gorenjske - informacija; 

b. Predlog območij pokrajin v Sloveniji; 

15.  Kadrovske zadeve: 

 Imenovanje direktorja Zavoda za kulturo Bled; 

 Imenovanje predsednika Nadzornega sveta Infrastrukture Bled d.o.o.; 

 Imenovanje predstavnikov Občine Bled v Svet Javnega sklada RS za kulturne 

dejavnosti;  

 

 

 

Točka 1a:  Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, z dne 

27.3.2007 

Albert Vidic (LiRa) je opozoril na napako in prosil za popravek: na strani 52, se pri njegovi 

razpravi oz. predlogu 150 EUR doda beseda: neto. 

 

Druge razprave ni bilo, zato so prisotni (18 prisotnih – 18 opredeljenih), na predlog župana, 

soglasno (18 glasov ZA), sprejeli 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Bled sprejme zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, z dne 

27.3.2007, s pripombo: 

- pri predlogu Alberta Vidica, pri 5. točki dnevnega reda: Pravilnik o spr. in dop. pravilnika 

o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter 

članov drugih organov ter o povračilu stroškov, se doda besedica »neto«, tako da se 

pravilno glasi: 150 EUR neto. 

 

 

 

Točka 1b:  Pregled in potrditev zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Bled, z dne 

17.4.2007 

Anton Mežan (LTM) je opozoril, da razprava, ki se nanaša na odkup zemljišč (pri obravnavi 

osnutka odloka o proračunu) ni njegova, ampak županova, zato je prosil za popravek. 

 

Druge razprave ni bilo, zato so prisotni (17 prisotnih – 17 opredeljenih), na predlog župana, 

soglasno (17 glasov ZA), sprejeli 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Bled sprejme zapisnik 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Bled, z 

dne 17.4.2007, s pripombo: 

- pri razpravi, ki se nanaša na odkup zemljišč in postavko 20.3.1, se kot razpravljalca napiše 

župana in ne Anton Mežan (LTM). 
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Točka 2a: Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta 

Župan je uvodoma predlagal, da se opravi pregled pobud po vrstnem redu, kot so navedene v 

gradivu. 

Pobude in vprašanja, ki so bile vložene na 2. redni seji, 27.2.2007: 

Svetnika Socialnih demokratov Jana Špec  in Ludvik Kerčmar  
– železna ograja pri Vili Rog – dopolnitev odgovora je bila posredovana in pobuda se črta; 

 

Franc Pogačar (BL)  

– blejske razbremenilne ceste: dopolnjen odgovor je bil posredovan, pobuda se črta; 

 

Matjaž Berčon (N.Si)  

- organizacija občinske uprave: posredovan je bil dopolnjen odgovor in dodano pojasnilo oz. 

informacija o postopku delitve med obema občinama – pobuda se črta; 

 

Ljubislava Kapus  

- ukinitev bifeja v pritličju: posredovana je bila dopolnitev odgovora, pobuda se črta; 

Ljubislava Kapus (ZLP) je dodala, da bi vseeno lahko to pobudo upoštevali in ukinili delovanje 

bifeja med sejami, ter ta denar namenili za mlade. 

 

Anton Mežan (LTM),  

Dani sta bili dve dopolnitvi odgovorov, ena na vprašanja glede zemljišča na Bledcu in druga za 

javno razsvetljavo na lokaciji Mladinske ceste pri ZD Bled – vprašanje in pobuda se črtata. 

 

Mag. Slavko Ažman  

Odgovor glede prijav oz. posredovanj na inšpekcijske službe je bil dan, pobuda se črta; 

 

Janez Petkoš – dan je bil dodaten odgovor glede objekta Pristava, pobuda se črta; 

 

Pobude in vprašanja, ki so bile vložene na 3. redni seji, 27.3.2007: 

Ljubislava Kapus (ZLP)  

Odgovor na pobudo občanov Koritna oz. za ustanovitev vaškega odbora je bil posredovan, 

pobuda se črta; 

 

Albert Vidic (LiRa), oddanih je bilo več pobud, vsi odgovori so bili posredovani: 

- dostopna cesta k OŠ Bled – pobuda se lahko črta; 

- ureditev bankine in odstranitev kovinskega konfina na Prešernovi ceste – ni bilo odgovorjeno 

na vprašanje, kdaj bo konfin odstranjen, zato je prosil da se določi rok za realizacijo in 

pripravi dopolnitev odgovora; 

- obvestilo vsem krajevnim skupnostim in društvom v občini o imenovanju podžupana Bojana 

Žerovca – pobuda se črta;  

- odpadna voda iz hotelskih bazenov – pobuda se črta; 

 

Jana Špec (SD)  

- odgovor na pobudo za stavbo Bodešče 12 je bil posredovan, pobuda se črta; 

Jana Špec (SD) je pripomnila, da naj se pobuda upošteva in izvede v skladu z določbami 

zakona, kot je navedeno v odgovoru. 

- imenovanje strokovnega projektnega teama – pobuda ostane v gradivu, župan bo o njeni 

odločitvi poročal na naslednji seji. 

 

Miran Lavrič (LT)  



                                                               

50 

- ustanovitev skupine za pripravo razvojnega načrta – odgovor je bil posredovan, pobuda se 

črta. 

Miran Lavrič (LT) je pripomnil, da naj se navedeno čimprej realizira. 

 

Ludvik Kerčmar (SD), oddal je več pobud, za vse so bili pripravljeni odgovori: 

1. zažiganje nevarnih odpadkov in zastrupljanje ljudi in okolja – odgovor naj se dopolni. 

Pripomnil je, da naj se ta problematika spremlja s strani inšpekcijskih služb. Zanimalo ga je, 

kam se odvažajo odpadki, ki ostanejo od zažiganja.  

2. obnova objekta Prešern – pobuda ostane v gradivu do realizacije;  

3. parkirišče ob stavbi Partizan – pobuda se črta; 

4. pobuda za proučitev možnosti odkupa zemljišča in objekta Partizan – zanimalo ga je, kdo je 

odkupil to zemljišče, skupaj z objektom ( kdo je novi lastnik), zato naj se posreduje dopolnitev 

odgovora. 

 

Svetniška skupina LDS – Davorina Pirc: za vse pobude so bili odgovori pripravljeni in sicer: 

- nov Zakon o varstvu kulturne dediščine: pobuda se črta, vendar pa naj se pripombe 

posredujejo v skladu s pobudo in posredovanim odgovorom; 

- zelena pobuda in ureditev kolesarskih poti – za obe pobudi velja, da se zadeve na tem 

področju prepočasi odvijajo, s samima odgovoroma pa se je strinjala; Že v prejšnjem 

mandatu te zadeve niso bile urejene, zato je treba k realizaciji hitreje pristopiti. 

Zanimalo pa jo je še, ali so že znani izsledki ekoloških raziskav jezera in če so, bi bilo prav, da so 

članom občinskega sveta na razpolago, kot tudi občinski upravi.  

Župan je povedal, da teh še ni, ko bodo pridobljeni, bodo člani sveta o tem obveščeni. 

 

Anton Omerzel (SNS), na vse pobude so bili dani odgovori: 

- Nadomestilo za uporabo stavnega zemljišča – pobuda se črta; 

- objekta: športna in festivalna dvorana – pobuda ostane v gradivu, župan bo pojasnila 

pripravil do naslednje seje; 

- potoki, ki tečejo v čistilno napravo: strinjal se je z dogovorom, v katerem je navedeno, da 

bodo občina in župan poskušali pri ministru doseči čimprejšnjo realizacijo teh zadeve in 

pobuda se črta.  

Župan je dodal, da je bil povabljen na sestanek SLS, kjer je bila prisotna tudi Bernarda 

Podlipnik, ki je zagotovila, da bo še letos potok Ušivc napeljan v jezero. Bodo pa prispevali 

tudi obljubljena sredstva.  

- prošnja za organizacijo sestanka s predsednikom vlade – pobuda se črta; 

 

Blaž Ažman (SDS) je v imenu Liste za razvoj, SDS in LDS, vložil pobudo za razširitev Načrtov 

razvojnih programov občine za izgradnjo varnih poti in pločnikov – odgovor je bil posredovan, 

pobuda se črta. 

 

Blaž Ažman (SDS)  

- za pobudo za dodelitev sredstev za sofinanciranje izgradnje čistilne naprave za ribogojnico 

je bil odgovor dan, pobuda se lahko črta; 

 

Matjaž Berčon (N.Si), odgovori so bili posredovani za vse pobude, kot sledi: 

- razširitev obstoječih parkirišč pri vrtcu in lekarni – z odgovorom se ni strinjal, saj je to 

problematika, ki jo je treba čimprej rešiti. Za pobudo pričakuje da bodo čimprej pripravljene 

in izvedene konkretne rešitve. 

- pobuda za oblikovanje strateškega sveta Občine Bled – odgovor pričakuje do naslednje seje; 

- pobuda za prednostno ureditev dela Seliške ceste – pri tej pobudi velja enako mnenje kot pri 

prvi, zato ostane v evidenci; 
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- pobuda za pripravo konkretnih odgovorov – Alp penzion Bled – pobuda se črta; 

- pobuda za e-korespondenco – pobuda se črta; 

 

Ljubislava Kapus (ZLP) 

- vprašanje se je nanašalo na kršitve poslovnika na sestanku Odbora za okolje in prostor – 

odgovor je bil posredovan, vendar naj vprašanje ostane v evidenci, navedbe v odgovoru pa 

naj se v bodoče upoštevajo. 

- varni dostop v Vrtec Bled – odgovor je bil dan, pobuda se črta; 

- nočni lokal Club Stop – odgovor je bil dan, pobuda se črta. 

Pri tem je pobudnica pripomnila, da bi o stanju na tem področju člani občinskega sveta 

nekajkrat na leto dobili poročila. Želela je še pojasnilo, kdo je odločal o obratovalnem času. 

Župan je pojasnil, da je bila to skupna odločitev lastnika lokala, predstavnikov policije in 

njegova. 

 

Svetniška skupina LDS – Srečko Vernig (LDS)  

- ureditev lastniških razmerij na zemljiščih, na katerih je občina gradila lokalne ceste – 

odgovor je bil posredovan, vendar pobuda ostane v gradivu; V odgovoru je navedeno, da ni 

narejen popis vseh spornih zemljišč in da ni finančnih sredstev za te namene, zato naj se 

zadeva realizira.  

- odstranitev posledic neustreznega gradbenega posega na Olimpijskem trgu pri športni 

dvorani – odgovor je bil dan, pobuda se črta; 

 

Lista Tonija Mežana – Anton Mežan (LTM): oddanih je bilo več vprašanj in pobud, za vse so 

bili pripravljeni odgovori: 

- pobiranje parkirnine v poletni sezoni na parkiriščih mimo kampa – vprašanje se črta; 

- katere aktivnosti so bile že narejene na področju pridobivanja evropskih sredstev – vprašanje 

se črta; 

- zagotovitev dokončnega opravljanja del na cestah – pobuda se črta, vendar pa naj se 

izvajalce teh del stalno nadzira; 

- koriščenje zemljišča na Dobah – pobuda se črta; 

- pobuda za razpis primernejše oblike usmerjevalnih tabel – pri tej pobudi je mislil predvsem 

na občinske ceste, odgovor pa se na nanaša nanje. Pobuda se lahko črta, vendar pa naj se 

razmisli tudi glede občinskih cest. 

- usmerjevalna tabla za javne sanitarije – pobuda se črta; 

 

Franc Pogačar (BL)  

- terminski plan sprejemanja strategije prostorskega razvoja – z odgovorom se ni strinjal in 

dodal, da je ta dokument za občino nujen in vztrajal, da se čimprej pripravi terminski plan za 

izdelavo oz. pridobitev tega dokumenta; 

 

Janez Petkoš (SDS) 

- izdelava karte občine – odgovor je bil posredovan, pobuda se črta; 

- projekt za gozdno cesto Ribenski most – Talež – odgovor je bil posredovan, pobuda se črta, 

vendar pa naj se v realizacije tega vključi tudi Zavod za gozdove; 

 

Jana Špec (SD)  

- pobuda se nanaša na točno opredelitev dolžine pobud – odgovor je bil posredovan, pobuda 

se črta; 

 

mag. Slavko Ažman (ZLP)  
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- pobuda za ustanovitev občinske oz. medobčinske inšpekcije – odgovor je bil posredovan, 

pobuda se črta; 

Župan je pri tem pojasnil, da je Občina Radovljica že pripravila načrt za sodelovanje na tem 

področju (skupaj z Žirovnico in Gorjam) in ko bo pridobljen, bodo o njem člani občinskega 

sveta seznanjeni oz. obveščeni. 

- izdelava načrta integritete – odgovor naj se dopolni; 

Dodal je, da glede na to, da je v odgovoru navedeno, da so bile že v prejšnjem mandatu 

sprejete določene aktivnosti v zvezi s tem in določen vodja projektne skupine in zato naj se 

odgovor dopolni z navedbo odločitve vodstva občine v zvezi s tem. 

 

Dne 25.5.2007 je bila preko elektronske pošte prejeta pobuda svetnika Franca Pretnarja (v torek 

pa še dopolnitev z dopisom), vendar odgovor ni bil pripravljen in bo do naslednje seje.  

Franc Pretnar (SLS) je svojo pobudo obrazložil in dodal, da naj se o njenih rešitvah poroča na 

vsaki seji, s čimer se je strinjal tudi župan. 

 

Na koncu pobud je bil dana dopolnitev odgovora na nerealiziran sklep, ki se nanaša na 2. redno 

sejo in sicer na točko: Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v 

občini Bled in občini Gorje – zaradi odsotnosti pobudnika, le-ta ostane v gradivu do naslednje 

seje. 

 

 

 

Točka 2b: Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 

Oddane so bile nove pobude, ki so v nadaljevanju v celoti zajete: 

 

Anton Mežan (LTM)  

POBUDE IN VPRAŠANJA ZA 4. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE BLED 

1. Glede na to, da smo v proračunu za leto 2007 rezervirali sredstva za nakup parcele za 

izgradnjo poslovilnih vežic na Bohinjski Beli dajem pobudo, da se v sodelovanju s svetom 

KS TAKOJ prične z razgovori med občino in lastniki, zainteresiranimi za prodajo oziroma 

zamenjavo sprejemljivih parcel (spisek teh je občinskim službam  posredoval predsednik KS) 

ter da se nato nakup oz. zamenjava le-teh tudi realizira v najkrajšem možnem času.  

 

2. Na Grajski cesti, tik ob avtobusni postaji, med bivšo ''mesarijo'' (zraven gostilne Planinc) in 

Eratom teče potok, kjer so nekoč gospodinje prale perilo. To območje, mimo katerega vodijo 

stopnice iz Grajske na Prešernovo cesto, je sedaj v precej neurejenem stanju. Menda je bila 

za ta del izdelana projektna dokumentacija zato sprašujem, kaj in kdaj lahko tam 

pričakujemo ureditev sedanjega stanja. 

 

3. Na vhodih v območje Občine Bled v smeri iz Lesc in iz Bohinja (mogoče še kje???) že dlje 

časa opazujem pod napisom OBČINA BLED še dodatne table z napisi BLED 1000 LET. In te 

dodatne table je očitno načel zob časa, saj so prerjavete, neurejene in take kot so niso v 

ponos Bledu. Zato dajem pobudo, da se odstranijo oz. nadomestijo z novimi. 

 

4. V imenu prebivalcev ceste Gorenjskega odreda (na Mlinem) dajem pobudo, da se takoj 

pričnejo postopki za izgradnjo pločnika od avtobusne postaje na Mlinem (pri Penzionu 

Mlino) do odcepa na cesto Gorenjskega odreda ali da se vsaj na tem delu, ko se omenjena 

cesta priključi na cesto Bohinj – Bled, zariše in dobro označi prehod za pešce. 

Omenjeni odsek je namreč izredno nevaren za pešce, saj če želijo priti iz ceste Gorenjskega 

odreda do avtobusne postaje, trgovine…, morajo brez prehoda za pešce nevarno prečkati 

glavno in izredno prometno cesto Bohinj – Bled oz. če to ne storijo morajo peš dobesedno po 
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voznem pasu omenjene ceste. Vem, da bo potrebno vložiti kar precej truda za realizacijo 

pobude, saj cesta ni občinska, a je iz varnostnih razlogov nekaj od predlaganega nujno 

potrebno doseči. 

 

5. Ker izgradnja razbremenilnih cest in s tem tudi dostopa na Bled še ni terminsko točno 

določena dajem pobudo, da se stori vse za čimprejšnjo izgradnjo pasu za zavijanje na levo 

proti ''Lisicam'' v smeri Bled – Lesce.  

Na tem mestu so že ugašala življenja, zato ne bi bilo dopustno čakati še nekaj let in 

''dočakati'' nove smrtne žrtve.  

 

6. S strani enega od obrtnikov, ki svojo dejavnost opravlja v obrtni coni ''Lisice'' sem dobil 

informacijo, da je tam zgrajena čistilna naprava, katero so sofinancirali lastniki delavnic, a 

ta ne obratuje. Ker situacije ne poznam, prosim ustrezne občinske službe, da do naslednje 

seje to informacijo obrazložijo oz. podajo ugotovitev dejanskega stanja glede te čistilne 

naprave. 

 

7. Dajem pobudo za postavitev vremenske postaje v naši občini.  

Če bi to dosegli, bo Bled večkrat dnevno imenovan na različnih radijskih in TV postajah, ko 

le-te omenjajo in posredujejo gledalcem oz. poslušalcem vremenske razmere na raznih koncih 

Slovenije. Z realizacijo te pobude lahko Bled le pridobi, saj se bo njegovo ime, kot že rečeno, 

pri vseh Slovencih slišano in videno večkrat dnevno. 

 

8. Dajem pobudo, da ustrezne občinske službe takoj pričnejo pogovore z lastniki zemljišč, po 

katerih je v praksi v bodoče možno zagotoviti dostop na ''Bledec''.  V naslednjem proračunu 

pa naj predlagatelj le-tega predlaga sredstva, potrebna za realizacijo te pobude, pa naj bo to 

za odkup poti ali za ustanovitev služnosti prehoda čez zasebno zemljišče.  

 

9. V Veliki Zaki je ob obali že dlje časa (nekaj let) parkiran izredno zanemarjen čoln z leseno 

streho in to na lokaciji med mestom, kjer svoje čolne oddaja g. Polak in sodniškim stolpom. 

Tik ob njem so privezani lepi in urejeni čolni ''labodi''. Ta zanemarjen pokrit čoln dela 

sramoto tudi lastniku čolnov ''labodov'', saj ga večkrat dnevno turisti pozivajo, naj ga umakne 

ali uredi, misleč da je njegov. Zato dajem pobudo, da ustrezne občinske službe poskrbijo, da 

ga lastnik v roku 7 dni odstrani, saj dela sramoto Bledu, kot turističnemu kraju. 

 

          Bled, 12.6.2007                                                       Toni Mežan, občinski svetnik (LTM) 

 

 

 

SPODAJ PODPISANI SVETNIKI VLAGAMO POBUDO, S KATERO BI ZAČASNO, DO 

TRAJNOSTNE REŠITVE PROMETA OB DIAGNOSTIČNEM CENTRU NA BLEDU 

OMOGOČILI SEDAJ PRIZADETIM STANOVALCEM CESTE POD SKALO V VSAKEM 

TRENUTKU PROST DOSTOP DO SVOJIH NEPREMIČNIN. 

 

Na podlagi ugotovitev stanja na območju Diagnostičnega centra Bled dajemo pobudo, da se 

takoj omogoči vsem stanovalcem, ki morajo zapeljati od doma ali priti domov mimo 

Diagnostičnega centra, v vsakem trenutku prosto pot. Kot vemo, je pred Diagnostičnim centrom 

večkrat dnevno zaparkirana cesta, katera vodi do nepremičnin naših občank in občanov, 

stanujočih na tem območju z vozili, katerih lastniki obiščejo Diag. center. Ob tem velja poudariti, 

da so sedanja parkirišča Diagnostičnega centra na občinski zemlji, katera je kategorizirana kot 

travnik in za to ni sklenjene nobene pogodbe in se ne plačuje odškodnina oz. najemnina s strani 
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Diagnostičnega centra. Predlagamo konkretno začasno rešitev v korist tam stanujočih občank in 

občanov in dolgoročno korist Diagnostičnega centra in sicer: 

Občina naj pozove vodstvo Diagnostičnega centra, naj najkasneje z 20.6.2007 omogoči prosto 

pot v vsakem trenutku s pomočjo osebe (študent, upokojenec ali redar, varnostnik…), katera bi 

med šesto in dvajseto uro delala red in pozivala vozila k pravilnemu parkiranju pred centrom 

in voznike usmerjala na ostala parkirišča na Bledu. V nasprotnem primeru naj občinska 

uprava poskrbi za ureditev sedanjega parkirišča v parkovno površino (odstranitev vseh 

protizakonito postavljenih tabel, izruvanje tlakovcev…) in najkasneje do 30.6. 2007 zavaruje 

parkovno površino s postavitvijo kovinskih obcestnih količkov. Redarska služba pa mora nato 

zagotoviti stalno kontrolo dokler se ne vzpostavi nov ustrezen režim. Diagnostični center lahko 

za namene parkiranja uporablja svoje zemljišče, do končne rešitve problema parkiranja na tem 

območju. 

 

Pod to pobudo podpisani svetniki smo za to, da se zadeve rešujejo sporazumno ter da se omogoči 

Diagnostičnemu centru normalno delovanje tudi s tem, da se mu zaenkrat – do trajnostne 

ureditve prometa na tem območju - še dovoli parkirati na površinah, katere se za ta namen 

uporabljajo že sedaj. A le pod že omenjenim pogojem, torej, da se bo tudi vodstvo centra aktivno 

vključilo v reševanje problematike in začasno zagotovilo red glede parkiranja in pretočnosti 

dostopnih poti kot predlagamo v zgornjih odstavkih. 

 

Upamo in zahtevamo, da občinske službe in župan vzamejo našo pobudo resno in kot 

dobronamerno za trenutno rešitev problema. Menimo, da imamo možnost, dolžnost in moč storiti 

vse za realizacijo zgoraj navedene pobude, saj je Občina lastnik zemljišča - sedanjega 

»parkirišča«. Glede na to, da je to odprt problem že dolga leta, ne pristajamo več na razne 

izgovore, ker smo dolžni tam stanujočim ter obiskovalcem tam stanujočih (gospa Bitežnik oddaja 

apartma!!!)  in raznim intervencijam TAKOJ zagotoviti prosto pot. 
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Franc Pogačar (BL)  

»Urejanje javnih površin naj bi bilo v Občini Bled enotno urejeno in se financiralo iz skupne 

rabe v Infrastrukturi d.o.o. Lepo in bogato so urejena s cvetjem in rožami tudi cesta križišča po 

Bledu. Žal pa se Občina Bled konča v smeri proti Bohinju pri Pristavi, tako, da križišča pri 

odcepu za Boh. Belo, tako na vzhodni kot zahodni strani, tudi letos niso bila deležna vsaj 

simboličnega cvetja. Da pa le ne bi zgledalo tako opustelo, je tudi letos Turistično društvo na 

križišču z glavno samoiniciativno zasadilo nekaj cvetja. Tako so porabili sredstva za nekaj, kar bi 

se moralo financirati iz drugih virov.  

Dajem pobudo, da se točno določi, kaj se tudi v posameznih krajevnih skupnostih ureja enotno in 

kaj naj ostane v pristojnosti kraja.« 

 

 

Albert Vidic (LiRa)  

LISTA ZA RAZVOJ 

Ledina 40, Zasip 

4260 Bled       Bled, 12.06..2007 

 

 

Pobude in vprašanja svetnikov. 

 

1. Poleg gradiva za 4.redno sejo OS občine Bled ste prejeli tudi Ugovor na postopek 

sprejemanja sklepa k 5.točki dnevnega reda 3.redne seje OS Občine Bled. Zadeva je bila 

posredovana tudi na naslov RS služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno 

politiko, ki pa so mnenja, da bi zadevo morala obravnavati Statutarno pravna komisija in o 

tem sprejeti sklep. 

 

2. Na sprehajalni poti ob jezeru, med grajskim kopališče, mimo hotela Toplice do tunela, so se 

pojavile precej velike in za sprehajalce nevarne izbokline. Predlagam, da upravljalec, 

izbokline in vbokline začasno sanira, da nebi prišlo do poškodb sprehajalcev. 

Nevarnost je predvsem v somraku in nočnem času. 
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3. Predlagam da občina (s pomočjo krajevnih skupnosti) ugotovi lokacije nelegalnih odlagališč 

odpadkov in pripravi tudi predlog sanacije le teh. Menim, da pri sistemu zbiranja odpadkov, 

kakršnega izvaja Infrastruktur Bled,d.o.o., ne smemo dovoliti tudi nelegalnih odlagališč. 

 

4. Ali podžupanu, poleg plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana, pripada tudi 

sejnina za delo v Občinskem svetu in njegovih delovnih telesih.  

Odgovor pričakujem do naslednje seje.  

 

 

Ljuba Kapus, Lista za ljudi in prostor 

POBUDE IN VPRAŠANJA NA 4. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA BLED DNE  

12.6.2007 

  

1. Pobuda v zvezi s prometom in parkiranjem na Cesti Svobode 

a. S primerno signalizacijo (s prometnim znakom pod avtobusno postajo) je potrebno 

preprečiti voznjo avtobusov po Cesti svobode nižje od kroga okoli avtobusne postaje. 

Zdajšnja - nova signalizacija zmede voznike turističnih avtobusov, da zapeljejo navzdol 

proti festivalni dvorani in na dnu obračajo ter  peljejo polni nazaj. Pomota povzroči  

zastoj celotnega prometa, saj prostora za obračanje ni. Tako zaide nekaj avtobusov 

dnevno.  

b. Po novi  Cesti svobode je treba nemudoma urediti pločnik za varen prehod pešcev – ali s 

fiksnimi ovirami ali koriti. Plastične keglje namreč postavijo le ob sobotah in nedeljah. 

Med tednom ljudje brezvestno poparkirajo pločnik, pešci pa se morajo izpostavljati na 

cestišču. 

Opazovalci se sprašujejo, ali so med tednom pešci manj vredni kot ob vikendih. Del 

cestišča mora biti namenjen pešcem v vsakem času. 

Možnost parkiranja na nezaščitenem pločniku izkoristijo obiskovalci bifejev in obiskovalci 

festivalne dvorane. Do sedaj tudi redarji niso tu opravičili svoje vloge. 

 

2. Dajemo pobudo, da občinska uprava nemudoma ugotovi, kaj se dogaja na železniški postaji 

na Bledu, kjer se kopiči les, se izvaja žaganje in natovarjanje. Kdo to izvaja, kje si je pridobil 

za to dovoljenje, kakšni so vplivi na okolje in na življenje okoliških prebivalcev, kakšni so 

vplivi na promet?  

 

3. Dajemo pobudo, da se uredi  prometna signalizacija na križišču stare betinske ceste 

(kolesarska steza) in ceste, ki pripelje iz Koritna na to isto staro cesto. Križišče je namreč 

izredno nevarno predvsem za kolesarje, ki pripeljejo v smeri iz Bleda proti mostu čez Savo, 

saj predvsem nepoznavalci  ne vejo, da se pripeljejo na prometno (avtomobilsko) cesto. 

 

4. Dajemo pobudo, da se na eni od prihodnjih rednih sej občinskega sveta v sklopu samostojne 

točke seznanimo s stanjem Blejskega jezera, z najhujšimi problemi, ki ga pestijo, z 

zahtevami EU po vzpostavitvi naravnega stanja jezera, z ukrepi za doseganje teh ciljev… 
 

5. Dajemo pobudo, da se takoj temeljito preuči problem kotlovnice v Osnovni šoli prof. dr. 

Josipa Plemlja in da se, glede na to, da je kotlovnica tako dotrajana in da je plinska 

napeljava že pripravljena, najde rešitev za financiranje že v letošnjem poletju.  

V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da pride do hujših okvar v zimskem času, kar bi 

pripeljalo lahko tudi do prekinitve pouka in do velike materialne škode. 

Dokumente o dotrajani kotlovnici in o sofinanciranju MSS prilagam. 
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6. Za zagotovitev minimalnega nivoja medsebojnega komuniciranja dajemo pobudo, da se seje 

Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja snemajo. 

 

7. Kot nadaljevanje pobude G. Tonija Mežana za rešitev problema prebivalcev pri 

Diagnostičnem centru dajemo pobudo, da se preuči, kakšne so možnosti, da se obdrži tudi 

dostop mimo Jelovice (ali služnost). V primeru izgradnje parkirne hiše bi bila lahko to 

dolgoročna rešitev, saj je treba upoštevati, da se mora promet umakniti iz jezerske sklede.  

Nepremišljena odpoved javnemu dobremu in kategorizaciji  ima lahko negativne posledice na 

ureditev splošnega prometa v tem delu kraja, ne le za vsakodnevno življenje neposrednih 

sosedov. Potrebno je predlagati Jelovici premišljeno in dogovorjeno sporazumno rešitev in 

odstranitev nesprejemljive ograje, mimo katere ne morejo niti sprehajajoči se turisti.  

 

Vprašanja: 

8. Ali se že opravlja monitoring potoka skozi Zdraviliški park? Kdaj bomo lahko dobili prve 

podatke, na podlagi katerih se bo sprejela odločitev, ali lahko ponovno teče v jezero?  

 

9. Kdo je skrajno nestrokovno in malomarno odstranil veje dreves v drevoredu iz Rečice proti 

železniški postaji? Kdo je naročil ta dela in kdo nosi odgovornost za to? 

  

 

Ludvik Kerčmar (SD)  

»Z ureditvijo prometa na Cesti svobode sta nastali dve gredici, ki naj bi jih čimprej zasadili, saj 

je Bled turistična občina.« 

 

Anton Omerzel (SNS)  

Prosil je, da se preveri, ali ima Vrtec Bled uporabno dovoljenje za plin. Želel je, da se odgovor 

pripravi urgentno, glede na to da v tem objektu veliko otrok. 

 

 

 

Točka 3:  Zagotavljanje neposrednih televizijskih prenosov sej Občinskega sveta 

Uvodno obrazložitev je podala Davorina Pirc (LDS), predlog za uvrstitev te točke dnevnega reda 

pa so podpisali še naslednji člani občinskega sveta: Srečko Vernig (LDS), Anton Mežan (LTM), 

Radoslav Mužan (LTM), Blaž Ažman (SDS), Boris Cvek (LGER), Albert Vidic (LiRa) in Matjaž 

Berčon (N.Si). 

Povedala je, da zaradi številnih telefonskih klicev in osebnih intervencij občanov in občank 

Bleda, da morajo svetniki zagotoviti javnost dela, ki je bila že dosežena z neposrednimi prenosi 

sej občinskega sveta, so se podpisani odločili, da se ta točka uvrsti na dnevni red in sprejme sklep 

za zagotovitev neposrednih prenosov. 

 

Župan se je strinjal s to pobudo in pripomnil, da prenosov ni zaradi tega, ker jih izvajalec ni 

omogočil.  

Anton Omerzel (SNS) je predlagal, da je treba najprej preveriti zakaj ni prenosov in temu 

primerno ukrepati. Izvajalec je bil po pogodbi dolžan zagotoviti prenose, vendar tega ni storil. 

Čimprej je treba izvesti razpis in realizirati pobudo. 

 

Po razpravi 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 zahteva, da župan realizira že sprejeti sklep o zagotavljanju 

neposrednega televizijskega prenosa, s prvo naslednjo sejo Občinskega sveta Občine Bled. 
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Točka 4:  Soglasje k Statutu Zavoda za kulturo Bled 

Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Završnik, v.d. direktorja Zavoda za kulturo Bled. 

 

Poročila sta podala predsednika delovnih teles, ki sta gradivo obravnavala: 

- Odbor za turizem – predsednik Anton Mežan (LTM)  

predlog za sprejem predlaganega sklepa, s tem da se 22. člen, 2. odstavek dopolni tako, da se 

glasi: »O namenu uporabe presežka prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi izven 

pogodbenega upravljanja kulturnih spomenikov ter na druge načine, zavod potrebuje pisno 

soglasje ustanovitelja.« 

- Statutarno pravna komisija – predsednica Davorina Pirc (LDS)  

sklep, da se občinskemu svetu predlaga, da ne da soglasja k statutu in 

člani komisije predlagajo, da občinski svet sprejme sklep, da naj svet Zavoda ponovno prouči 

statut, pri tem pa naj se smiselno upoštevajo pripombe podane na delovnih telesih občinskega 

sveta in na sami seji občinskega sveta; 

 

Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje, v skladu s pripombami delovnih teles, nov 

predlog sklepov, ki so ju prisotni (19 prisotnih – 17 opredeljenih) sprejeli s 17 glasovi ZA in 0 

PROTI, in se glasita: 

SKLEPA: 

1. Občinski svet Občine Bled ne daje soglasja k Statutu Zavoda za kulturo Bled. 

2. Svet Zavoda za kulturo Bled naj ponovno prouči Statut Zavoda, pri tem pa naj smiselno 

upošteva pripombe podane na delovnih telesih občinskega sveta in na seji občinskega sveta. 

 

 

 

Točka 5:  Poslovno – računovodsko poročilo zavoda Turizem Bled za leto 2006 

Uvodno obrazložitev je podala Eva Štravs Podlogar, direktorica zavoda Turizem Bled. 

 

Predsednika delovnih teles, ki sta gradivo obravnavala, sta podala poročila: 

- Odbor za proračun in finance – predsednica Jana Špec (SD)  

predlog za sprejem predlaganega sklepa; 

- Odbor za turizem – predsednik Anton Mežan (LTM)  

predlog za sprejem predlaganega sklepa; 

 

Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje, prisotni (17 prisotnih – 17 opredeljenih) pa so s 

17 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Bled daje soglasje k Poslovno – računovodskemu poročilu zavoda 

Turizem Bled za leto 2006. 

 

 

 

Točka 6: Plan dela zavoda Turizem Bled za leto 2007 

Uvodno obrazložitev je podala Eva Štravs Podlogar, direktorica zavoda Turizem Bled. 

 

Predsednika delovnih teles, ki sta gradivo obravnavala, sta podala poročila: 

- Odbor za proračun in finance – predsednica Jana Špec  

predlog za sprejem predlaganega sklepa in dodaten sklep: Zavod do seje občinskega sveta 

pripravi podrobno razčlenitev krajevne promocije in tržnega komuniciranja. 

- Odbor za turizem – predsednik Anton Mežan (LTM)  

predlog za sprejem predlaganega sklepa; 
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V razpravi so sodelovali Anton Omerzel (SNS), Ljubislava Kapus (ZLP), mag. Leopold Zonik 

(LGER), Jana Špec (SD), ki so podali pripombe, predloge in mnenja: 

- ali bodo v letošnjem letu občani in občanke imeli prednost pri najemu stojnic za Blejske 

dneve in ali bo mogoče najemnina zanje nižja od tujih najemnikov (npr. za klube in društva); 

- v koliko jezikih je Bled predstavljen na internetnih straneh in če je mogoče tudi pod: gore in 

jezera;  

Eva Štravs Podlogar je povedala, da je skupen fin. plan za blejske dneve cca. 6 mio, od tega 

polovico sredstev iz zbrane turistične takse, polovica pa se iztrži od stojničarjev, večji del od 

gostinskega dela. Zaenkrat še ni bilo primera, da bi primerno organizirano domačemu 

gostincu odklonili sodelovanje. Zadnjih nekaj let, se hoteli ne odločajo za najem stojnic. V 

preteklosti so se izjemoma tudi s kakšnim domačim društvom in klubom dogovorili za znižano 

ceno najema stojnic, v primerjavi s tujimi.  

Spletne strani – trenutno so v treh jezikih (nemščini, angleščini in slovenščini), v 

italijanskemu jeziku bo v roku enega meseca. Ker je spletna stran zelo obsežna, ni enostavno 

le-to obvladovati v velikem številu jezikov. Bled je povezan z linki na številne spletne strani in 

če je bilo to vprašanje kot pobuda, bo tudi ta povezava vzpostavljena. 

- krog prijateljstva:  vsaka stojnica je imela svojo vrsto glasbe – ali je mogoče da se naredi en 

prireditveni oder z dobro glasbo.  

- povprečna doba bivanja za zadnja leta pada od 3.8 dneva na 2.7 dneva. Hotele naj se 

vzpodbuja, da sklepajo pogodbe, da bi gostje več časa prebivali na Bledu in od tu 

organizirali razne izlete v gore, .....  

- mogoče bi morali vzpodbuditi šolo animacije na Bledu; 

Eva Štravs Podlogar je povedala, da dalj časa obdržati gosta na Bledu je skupen izziv vseh 

sodelujočih v turizmu.  

Župan je opozoril še na to, da je na Bledu vedno več kongresnega turizma, kar prinaša tudi 

več sredstev.  

- na Bledu je treba narediti premik trženja in da tudi Bled od tega živi; 

- od nekdaj velja, da je kongresni gost najboljši gost; 

- na Bledu se spreminja struktura gostov in vedno večji delež je kongresnih gostov kot 

stacionarnih gostov in počitniških gostov; 

- če bi želeli več počitniških gostov, bi morali najprej zgraditi infrastrukturo in ostale turistične 

produkte;  

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje, prisotni (19 prisotnih – 19 opredeljenih) pa so 

soglasno (19 glasov ZA), sprejeli 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Bled daje soglasje k Planu dela in finančnemu načrtu zavoda Turizem 

Bled za leto 2007. 

 

 

 

Točka 7:  Poročilo o poslovanju JP Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2006 

Uvodno obrazložitev je podal Mirko Ulčar, direktor JP Infrastruktura Bled d.o.o. 

 

Predsedniki delovnih teles, ki so gradivo obravnavali, so podali poročila:  

- Odbor za proračun in finance – predsednica Jana Špec  

predlog za sprejem predlaganega sklepa; Obenem je predlagala, da se razprava oz. poročilo 

poročevalca omeji in v zvezi s tem sprejme ustrezen sklep. 

- Odbor za turizem – predsednik Anton Mežan (LTM)  

predlog za sprejem predlaganega sklepa - za turističen del; 

- Odbor za gospodarsko infrastrukturo – predsednik Franc Pogačar  
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predlog za sprejem predlaganega sklepa; 

 

V razpravi so sodelovali Anton Omerzel (SNS), Albert Vidic (LiRa) in Bojan Žerovec (BL), ki so 

podali pripombe, predloge in mnenja: 

- zakaj se do danes še ni poskusilo oddali upravljanje objektov s koncesijo; poslovanje z izgubo 

iz leta v leto je nespametno; 

Bojan Žerovec (BL) je pripomnil, da ta predlog mora pripraviti občinska uprava in ga 

posredovati občinskemu svetu v sprejem. Omenil je še oddajo v najem za grajsko kopališče, ki 

se je v preteklosti izkazala za slabo. 

- s sredstvi komunalne dejavnosti naj ne bi pokrivali izgube na turistični infrastrukturi;  

- mini golf: je v najemu, v poročilu pa se pojavljajo stroški dela; 

Mirko Ulčar je pojasnil, da so se v lanskem letu urejali najemni odnosi, in na podjetje pade 

tudi nekaj stroškov obračunavanja. Glede koncesije je dodal, da je treba zavzeti določena 

stališča, je pa na lastniku, da se odloči za te zadeve. 

- mogoče je skleniti ustrezne pogodbe, ki najemnika zavezujejo za dobro poslovanje; 

- pogodba za mini golf naj se da na vpogled; 

 

Ker ni bilo več razprave, so prisotni (19 prisotnih – 17 opredeljenih), na predlog župana, s 17 

glasovi  ZA  in 0 PROTI, sprejeli 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Bled sprejme Poročilo o poslovanju JP Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 

2006. 

 

 

 

Točka 8:  Plan dela JP Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2007 

Uvodno obrazložitev je podal Mirko Ulčar, direktor JP Infrastruktura Bled d.o.o. 

 

Predsedniki delovnih teles, ki so gradivo obravnavali, so podali poročila:  

- Odbor za gospodarsko infrastrukturo – predsednik Franc Pogačar  

predlog  za sprejem, s pripombami: 

1. Člani odbora za gospodarsko infrastrukturo priporočajo, da se število zaposlenih na 

Infrastrukturi ne poveča, razen za nove dejavnosti, oziroma zaradi posebnega naročila 

občine Gorje za komunalnega redarja. 

2. Člani odbora za gospodarsko infrastrukturo predlagajo Občinskemu svetu občine Bled, 

da se znotraj investicij na področju ravnanja z odpadki sredstva prerazporedijo tako, da 

se upošteva tudi plan za uvedbo čipov za registracija števila odvozov komunalnih 

odpadkov v višini 21.000 € (25 % vrednosti celotne investicije). Ta sklep velja le, v kolikor 

bodo zagotovljena še preostala sredstva za celotno investicijo s strani občine Bled in 

porabnikov. 

- Odbor za proračun in finance – predsednica Jana Špec  

predlog za sprejem predlaganega sklepa, z upoštevanjem pripomb Nadzornega sveta 

Infrastrukture: 

 Za objekte Športna dvorana, Športni park in Straža je potrebno v roku 1 meseca izdelati 

natančen analitičen plan trženja  po segmentih s predlogom povečanja prihodkov, 

zmanjšanja stroškov. Podobno  analitiko izdelati tudi za dejavnost vodovoda.  Vse 

investicije in investicijsko vzdrževanje je potrebno razmejiti glede na vire financiranja. 

 Za objekt Športni park v roku 1 meseca potrebno pripravit predviden program trženja na 

podlagi fizičnega in finančnega upravljanja z opredelitvijo javnega in tržnega interesa.  

 Do naslednje seje NS je potrebno pripraviti primerjavo za pretekla 4 leta o številu 

zaposlenih po področjih po posameznih letih. 
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- Odbor za turizem – predsednik Anton Mežan (LTM)  

predlog za sprejem predlaganega sklepa - za turističen del, z upoštevanjem sklepov 

Nadzornega sveta Infrastrukture. Odbor predlaga, da se na septembrski seji odloča o statusu 

za vsak posamezni športno turistični objekt posebej in sicer: javna raba s sofinanciranjem 

občine, predlog za odprodajo oz. druga rešitev. 

 

V razpravi so sodelovali Anton Mežan (LTM), Bojan Žerovec (BL), Davorina Pirc (LDS), mag. 

Leopold Zonik (LGER), Ludvik Kerčmar (SD), Anton Omerzel (SNS), Matjaž Berčon (N.Si) in 

Miran Lavrič (LT), ki so podali pripombe, predloge in mnenja: 

- ali Bojan Žerovec (BL) verjame v ta plan glede na to, da na seji Odbora za turizem zanj ni 

glasoval; 

Bojan Žerovec (BL) je povedal, da je sodeloval pri pripravi plana in vanj verjame. 

- Plan predstavlja izgubo, ki pa ni prišla iz nenapovedanih okoliščin, ampak je posledica tega, 

da je bilo že dalj časa jasno, kaj so bo z gradom zgodilo. Ne more sprejeti razlage vodje 

programa turistične inf., da se vsa odgovornost preloži na lastnika. Če se želi, da stvari 

funkcionirajo tako, da so vsi učinkoviti, je logično, da prihajajo pobude in predlogi s strani 

tistih, ki določena področja pokrivajo. Da ne pride do izgube je v določeni meri interna 

zadeva same organizacije, še posebej če se ena oseba pojavlja v večih vlogah (predstavnika 

lastnika, v vlogi operativca) in mora imeti največ idej za določene rešitve, ki jih svetniki lahko 

potrdijo ali ne. Nujno je, da podjetje in tisti, ki vodijo ta program, so iniciativni in hitri, da 

pravi čas sprejemajo ustrezne odločitve. 

- glede na poročilo bi pri planu morali istočasno predvideti sanacijski program takoj; Za 

podelitve koncesij, če bi se za to odločili, bi morali biti razpisi že pripravljeni. 

- sklepi odborov so zavezujoči; 

- pretehtati je treba možnosti drugačnega sodelovanja z ostalim turističnim gospodarstvom in 

mogoče ustvariti rizični fond in iz teh sredstev kriti izgubo;  

- v turistične objekte je bilo vloženih veliko sredstev, tako občine kot turističnega gospodarstva, 

ki se jih ne sme zanemariti, vendar pa so vsi objekti odvisni od vremenskih pogojev; 

- največja izguba je na objektu Športna dvorana, o kateri je bilo že govora, da je treba sprejeti 

odločitev: mogoče objekt prodati; 

- če se sklenejo koncesije, se s tem avtomatsko zmanjša število zaposlenih in pridobi določena 

sredstva; 

- glasovati je treba tudi o predlogu sklepa odborov, da je poslovodstvo JP Infrastruktura Bled 

dolžno septembra predložiti občinski upravi predlog ukrepov. Občinska uprava se do tega 

opredeli in predlaga občinskemu svetu odločitve.  

- planirani prihodki pri turistični infrastrukturi – sredstva so precej višja pod ostalimi prihodki 

– celoten porast prihodkov je nerealen (indeks 116 na prihodkih je optimističen, 417 pa je na 

ostalih prihodkih) – zahtevano je bilo pojasnilo; 

 

Ker ni bilo več razprave, so prisotni (19 prisotnih – 16 opredeljenih), na predlog župana, s 16 

glasovi  ZA  in 0 PROTI, sprejeli 

SKLEPA: 

1. Občinski svet Občine Bled daje soglasje k Planu JP Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2007, 

s pripombami delovnih teles občinskega sveta.  

2. Zadolžitve iz sklepov pripravi poslovodstvo JP Infrastruktura Bled d.o.o. do meseca 

septembra 2007. 

 

 

 

Točka 9:  Poročilo koncesije z WTE 

Uvodno obrazložitev je podal Marko Pezdirnik, predstavnik WTE Bled. 
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V razpravi so bila podana vprašanja in mnenja:  

Miran Lavrič (LT): zanimalo ga je, v kolikem času bodo v naselju Dobe zaključena dela 

(predvsem Finžgarjeva cesta) in tudi na ostalih območjih.  

Marko Pezdirnik je pojasnil, da terminski plan izgradnje na Finžgarjevi cesti je 30.6.2007 in upa, 

da ne bo prišlo do zamud.  

Anton Omerzel (SNS) je poudaril, da naj se v bodoče ena trasa koplje samo enkrat za vse vode – 

naj vsi zainteresirani aktivno sodelujejo. 

Albert Vidic (LiRa) – ali je mogoče pridobiti okviren terminski plan za celotno kanalizacijo (do 

naslednje seje). 

Marko Pezdirnik je pojasnil, da je bil generalni terminski plan predložen pri podpisu koncesijske 

pogodbe, ki pa se letno usklajuje, skupaj s strokovnimi službami občine; 

Mag. Slavko Ažman (ZLP) – zanimalo ga je, kdaj bodo zaključena dela na Razgledni cesti in 

kako koncesionar namerava priključiti objekte na koncu te ceste, ki so nižje od nivoja cesta. 

Zanimalo ga je še, v primeru ko so naleteli na skalo, zakaj niso istočasno položili tudi cevi za 

vodovod, kar je bilo planirano že v lanskem letu. 

Marko Pezdirnik je pojasnil, da je gradnja v skalnatem terenu dolgotrajnejša. Ker so na obeh 

straneh objekti, je gradnja možna samo s pnevmatskim kladivom, tako da bo ta gradnja še nekaj 

časa potekala in njenega zaključna ni mogoče točno predvideti. Kanalizacijski vod bo iz 

Razgledne ceste, priključen preko Aljaževe ulice na Kolodvorsko. Podoben sistem je na Prisojni 

cesti, ki bo priključena ravno tako na Aljaževo ulico. Nižjim objektom na Prisojni ulici bo 

omogočen gravitacijski priklop. 

Franci Pavlič je dodal, da je bila izvedba vodovoda na Razgledni cesti črtana iz sedanjega člana 

in je predvidena za naslednje leto, v letošnjem letu pa bo pripravljena izvedbena dokumentacija.  

Ludvik Kerčmar (SD) – ali se lahko procentualno pove, koliko investicij je že zaključenih oz. 

koliko jih je treba narediti. Terminski plan nadaljnjih del naj se objavi v Blejskih novicah, kar bi 

bilo korektno do občanov.  

Marko Pezdirnik je dodal, da glede usklajevanja in gradnje se tudi s predstavniki krajanov 

usklajuje in se jih seznani z njim.  

 

Ker ni bilo več razprave, 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 Poročilo o koncesiji z WTE. 

 

 

 

Točka 10: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem lokacijskem 

načrtu BL – M4  - Spodnje Seliše 

Uvodno obrazložitev sta podali Saša Repe, vodja odd. za okolje in prostor in Zora Završnik 

Črnologar, Kontura Bled. 

 

Predsedniki delovnih teles, ki so gradivo obravnavali, so podali poročila:  

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

sklep, da se sprejme predlog odloka, pod pogojem, da je pred objavo odloka  z investitorji 

sklenjena zavezujoča pogodba, v kateri se investitor zavezuje financirati in izvesti najmanj 

komunalno infrastrukturo v območju OLN, krožišče Ljubljanske in Seliške ceste, krožišče 

Seliške ceste in Ceste na Dobe, Seliško cesto s pločnikom in kolesarsko stezo, vse skupaj v 

delu od Ljubljanske ceste do odcepa bodoče SRC iz obstoječe Seliške ceste, prenesti na 

občino Bled lastništvo petih oskrbovanih stanovanj v velikosti približno 50m
2
, zagotoviti, da 

bodo vsa oskrbovana stanovanja ostala najemna in zagotoviti prednost občanov Bleda pod 

enakimi pogoji pred drugimi v domu starostnikov.  
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- Odbor za turizem – predsednik Anton Mežan (LTM)  

predlog, da se predlog odloka ne sprejme; 

- Statutarno pravna komisija – predsednica Davorina Pirc 

sklep, da ni formalno pravnih zadržkov za obravnavo, s pripombo, da se preambula dopolni 

za navedbo relavantnih določb Zakona o prostorskem načrtovanju, tako da se preambula 

glasi: »Skladno s 3. odstavkom 103. člena, v povezavi s 4. odstavkom 98. člena Zakona o 

prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/07) in na podlagi 23. člena Zakona o .....« 

 

Matjaž Berčon (N.Si) je predstavil predlog amandmaja, ki je bil vsem prisotnim pred sejo 

razdeljen na mizo in so ga podpisali: Matjaž Berčon (N.Si), Bojan Žerovec (BL), mag. Slavko 

Ažman (ZLP), Ljubislava Kapus (ZLP), Miran Lavrič (LT) in Franc Pretnar (SLS), ter se glasi: 

V 52. členu se doda 2. odstavek, ki se glasi: 

»V odloku o opremljanju zemljišč za gradnjo v območju občinskega lokacijskega načrta BL-M4 

Spodnje Seliše se med drugim določi tudi :  

1. Investitorji so pred pričetkom gradnje dolžni zagotoviti izgradnjo in financiranje krožišč 

(krožišče Ljubljanske in Seliške ceste ter krožišče Seliške ceste in Ceste na Dobe) ter izvedbo 

in financiranje rekonstrukcije Seliške ceste s pločnikom in kolesarsko stezo v delu od 

Ljubljanske ceste do odcepa predvidene severne razbremenilne ceste iz Seliške ceste. 

2. Investitor kareja S je po zaključku investicije Občini Bled dolžan brezplačno prenesti 

lastništvo 5 (petih) oskrbovanih stanovanj, vsak v izmeri najmanj 50 m
2
, ter poskrbeti, da 

bodo vsa oskrbovana stanovanja ostala najemna in s tem ostala v svoji funkciji.«  

Ta amandam povzema priporočila sklepa Odbora za prostor in varstvo okolja in pomembno je, 

da se ta mehanizem vgradi v sam odlok. Na ta način bi bolj zavezali investitorja k podpisu 

pogodbe.  

Opozoril je še, da bi moral občinski svet sprejet obvezujoč sklep za investitorja Veletekstil d.d., ki 

se nanaša na 34 oškodovancev v postopku lastninjenja bivšega podjetja Vezenine. Občinski svet 

pri tem nima pravne vloge, da bi bil arbiter v kakšnem sporu ali da bi dajal mirodajno pravno 

mnenje, vendar pa bi morali sprejeti v zvezi s tem ustrezen sklep, ki bi vsaj moralno zavezoval 

tega investitorja.  

 

V nadaljevanju je svoj predlog amandmaja predstavil prisotnim še župan, in se glasi: 

AMANDMA št. 2: 

13. člen 

(1) Spremeni se 30. člen Odloka tako, da se tretji in četrti odstavek tega člena nadomestita z 

naslednjim besedilom: 

»Potresna varnost: 

Po 31.08.2008 je pri projektiranju potrebno upoštevati Pravilnik o mehanski odpornosti in 

stabilnosti objektov (Ur.l. RS 101/2005) in standarde EUROCOD, po katerih  je Bled uvrščen v 

območje z 0,175g  projektnega pospeška tal (povratna doba 475 let). Do tega datuma se 

uporablja Pravilnik o tehničnih normativih za graditev objektov visoke gradnje na seizmičnih 

območjih, po katerem je Bled uvrščen v 7. stopnjo po MSK lestvici.« 

 

14. člen  

V 30. členu Odloka se za 5. odstavkom doda naslednje besedilo: 

»Pri projektiranju in izvajanju del na območju OLN je potrebno upoštevati Hidrotehnično 

poročilo potoka Rečica na Bledu - študijo poplavne varnosti območja lokacijskega načrta BL - 

M 4, Spodnje Seliše, izdelovalca PHCE, d.o.o. Ljubljana«. 

 

15. člen 

(2) Dopolni se 31. člen Odloka  »Varnost pred požarom« tako, da se na koncu besedila člena 

doda naslednje besedilo: 
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»Pri projektiranju in izvedbi del je potrebno upoštevati veljavne predpise s področja varstva 

pred požarom: Zakon o varstvu pred požarom (Ur.l. RS 105/06) in Pravilnik o študiji požarne 

varnosti (Ur.l. RS 28/2005,  132/05), Tehnično smernico TSG-1-001: 2005 Požarna varnost v 

stavbah ter druge, v času projektiranja veljavne predpise. Za posamezne vrste stavb po 

Tehnični smernici in za vse s požarnovarstvenimi predpisi kot zahtevnimi objekti opredeljene 

stavbe, je potrebno pridobiti pred začetkom projektiranja projektne pogoje in soglasje k 

projektnim rešitvam, ki jih posreduje MO Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 

Ljubljana.« 

 

16. člen 

Spremeni se 47. člen Odloka  (VI. Rešitve in ukrepi za obrambo in varstvo pred naravnimi in 

drugimi nesrečami), tako da se glasi:  

»Zasnova ureditev objektov v ureditvenem območju lokacijskega načrta zagotavlja varstvo pred 

naravnimi in drugimi nesrečami, kar je razvidno iz predhodnih členov Odloka.  

V primeru, da se v okviru dopustnih dejavnosti v objektih  projektirajo in izvajajo tudi prostori, 

za katere je po veljavnih predpisih potrebno zagotoviti možnost zaklanjanja, je potrebno 

upoštevati veljavne predpise s tega področja.« 

 

Obrazložitev, zakaj je župan predlagal to vsebino amandmaja je podala Saša Repe.  

Mag. Slavko Ažman (ZLP) je pripomnil, da je iz predlaganih sklepov treba črtati besedilo: 

»objekt 6b«, ker je to objekt, ki označuje dom starostnikov.  

Jana Špec (SD) je predlagala, da se v amandmaju spremeni besedilo »dolžan zagotoviti« v 

besedilo: »brezplačno prenesti v lastništvo«, s čimer so se prisotni strinjali.  

 

Po končani razpravi, so na predlog župana prisotni (19 prisotnih – 17 opredeljenih), sprejeli 

AMANDMA št. 1: 

Doda se nov, 14. člen z naslednjim besedilom:  

V 52. členu se doda 2. odstavek, ki se glasi: 

»V odloku o opremljanju zemljišč za gradnjo v območju občinskega lokacijskega načrta BL-

M4 Spodnje Seliše se med drugim določi tudi :  

1. Investitorji so pred pričetkom gradnje dolžni zagotoviti izgradnjo in financiranje krožišč 

(krožišče Ljubljanske in Seliške ceste ter krožišče Seliške ceste in Ceste na Dobe) ter 

izvedbo in financiranje rekonstrukcije Seliške ceste s pločnikom in kolesarsko stezo v delu 

od Ljubljanske ceste do odcepa predvidene severne razbremenilne ceste iz Seliške ceste. 

2. Investitor kareja S je po zaključku investicije Občini Bled dolžan brezplačno prenesti 

lastništvo 5 (petih) oskrbovanih stanovanj, vsak v izmeri najmanj 50 m
2
, ter poskrbeti, da 

bodo vsa oskrbovana stanovanja ostala najemna in s tem ostala v svoji funkciji.«  

(glasovanje: 17 glasov ZA, 0 PROTI) 

 

AMANDMA št. 2: 

13. člen 

(1) Spremeni se 30. člen Odloka tako, da se tretji in četrti odstavek tega člena nadomestita z 

naslednjim besedilom: 

»Potresna varnost: 

Po 31.08.2008 je pri projektiranju potrebno upoštevati Pravilnik o mehanski odpornosti in 

stabilnosti objektov (Ur.l. RS 101/2005) in standarde EUROCOD, po katerih  je Bled uvrščen v 

območje z 0,175g  projektnega pospeška tal (povratna doba 475 let). Do tega datuma se 

uporablja Pravilnik o tehničnih normativih za graditev objektov visoke gradnje na seizmičnih 

območjih, po katerem je Bled uvrščen v 7. stopnjo po MSK lestvici.« 

 

14. člen  
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V 30. členu Odloka se za 5. odstavkom doda naslednje besedilo: 

»Pri projektiranju in izvajanju del na območju OLN je potrebno upoštevati Hidrotehnično 

poročilo potoka Rečica na Bledu - študijo poplavne varnosti območja lokacijskega načrta BL - 

M 4, Spodnje Seliše, izdelovalca PHCE, d.o.o. Ljubljana«. 

 

15. člen 

(2) Dopolni se 31. člen Odloka  »Varnost pred požarom« tako, da se na koncu besedila člena 

doda naslednje besedilo: 

»Pri projektiranju in izvedbi del je potrebno upoštevati veljavne predpise s področja varstva 

pred požarom: Zakon o varstvu pred požarom (Ur.l. RS 105/06) in Pravilnik o študiji požarne 

varnosti (Ur.l. RS 28/2005,  132/05), Tehnično smernico TSG-1-001: 2005 Požarna varnost v 

stavbah ter druge, v času projektiranja veljavne predpise. Za posamezne vrste stavb po 

Tehnični smernici in za vse s požarnovarstvenimi predpisi kot zahtevnimi objekti opredeljene 

stavbe, je potrebno pridobiti pred začetkom projektiranja projektne pogoje in soglasje k 

projektnim rešitvam, ki jih posreduje MO Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 

Ljubljana.« 

 

16. člen 

Spremeni se 47. člen Odloka  (VI. Rešitve in ukrepi za obrambo in varstvo pred naravnimi in 

drugimi nesrečami), tako da se glasi:  

»Zasnova ureditev objektov v ureditvenem območju lokacijskega načrta zagotavlja varstvo pred 

naravnimi in drugimi nesrečami, kar je razvidno iz predhodnih členov Odloka.  

V primeru, da se v okviru dopustnih dejavnosti v objektih  projektirajo in izvajajo tudi prostori, 

za katere je po veljavnih predpisih potrebno zagotoviti možnost zaklanjanja, je potrebno 

upoštevati veljavne predpise s tega področja.« 

(glasovanje: 17 glasov ZA, 0 PROTI) 

 

 

V nadaljevanju je župan dal na glasovanje, prisotni (19 prisotnih – 15 opredeljenih) pa so s 15 

glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 

SKLEPA: 

1. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 

občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanje BL – M4 – Spodnje Seliše, s pripombo 

Statutarno pravne komisije: preambula se dopolni z navedbo relavantnih določb, tako da se 

glasi: »Skladno s 3. odstavkom 103. člena, v povezavi s 4. odstavkom 98. člena Zakona o 

prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/07) in na podlagi 23. člena Zakona o .....« 

2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem lokacijskem načrtu za 

območje urejanje BL – M4 – Spodnje Seliše se sprejme pod pogojem, da župan Občine Bled  

pred njegovo objavo z investitorjem Veletekstil d.d. sklene ustrezno pogodbo, v kateri se ga 

zaveže: 

a. da bo z Občino Bled na podlagi sprejetega programa opremljanja sklenil pogodbo o 

opremljanju (78. člen Zakona o prostorskem načrtovanju), v katerem se bo investitor 

med drugim zavezal izgraditi in financirati krožišči (krožišče Ljubljanske in Seliške 

ceste ter krožišče Seliške ceste in Ceste na Dobe) ter izgraditi in financirati  Seliško 

cesto s pločnikom in kolesarsko stezo v delu od Ljubljanske ceste do odcepa predvidene 

severne razbremenilne ceste iz Seliške ceste; 

b. da bo na Občino Bled brezplačno prenesel lastništvo 5 (petih) oskrbovanih stanovanj v 

kareju S, v izmeri najmanj 50 m
2
 za vsako, ter poskrbeti, da bodo vsa oskrbovana 

stanovanja ostala najemna in s tem ostala v svoji funkciji;  
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c. da bo v primeru izvajanja službe institucionalnega varstva v domu za ostarele zagotovil 

občanom Bleda prednostni sprejem v dom, kjer bodo bivali pod enakimi pogoji kot ostali 

varovanci doma. 

 

Matjaž Berčon (N.Si) je predlagal še dodatni sklep, ki ga je župan dal na glasovanje, prisotni (19 

prisotnih – 19 opredeljenih) pa so ga sprejeli soglasno (19 glasov ZA) in se glasi: 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Bled poziva predstavnike investitorja Veletekstil d.d., da doseže 

poravnavo z upniki z območja Občine Bled, v imenu tega ali povezanih pravnih ali fizičnih 

oseb, v čimkrajšem možnem času. 

 

 

 

Točka 11:  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih 

pogojih za središče Bleda – Hotel Bellevue H -4 

Uvodno obrazložitev sta podali Saša Repe, vodja odd. za okolje in prostor in Zora Završnik 

Črnologar, Kontura Bled. 

 

Predsedniki delovnih teles, ki so gradivo obravnavali, so podali poročila:  

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

predlog, za sprejem predlaganega prvega in tretjega sklepa, ter popravek drugega sklepa, ki 

se glasi: 

Vsebina osnutka odloka se upošteva pri pripravi novega občinskega podrobnega 

prostorskega načrta, ki bo obsegal območje, tangirano s predvideno garažno hišo pod 

avtobusno postajo in na ta način kompleksno reševal problematiko tega prostora. 

- Odbor za turizem – predsednik Anton Mežan (LTM)  

odbor je osnutek odloka sprejel kot informacijo; 

- Statutarno pravna komisija – predsednica Davorina Pirc 

sklep, da ni formalno pravnih zadržkov za obravnavo, s pripombo, da se preambula dopolni 

za navedbo relavantnih določb Zakona o prostorskem načrtovanju, tako da se preambula 

glasi: »Na podlagi smiselne uporabi 3. odstavka 98. člena in 61. člena Zakona o prostorskem 

načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta .....« 

 

V razpravi so bile dane pripombe, predlogi in mnenja: 

Ludvik Kerčmar (SD) – prav bi bilo, da se na tej lokaciji pridobi klasični hotel visoke kategorije, 

s čimer bi verjetno dosegli višji procent dolžine bivanja gostov na Bledu. Predlagal je, da se v 3. 

točki, pod c, doda: Dopušča se novogradnja hotelske stavbe najvišje ketegorije, s pripadajočimi 

prostori priprave in ponudbe hrane in pijače, z najmanj petimi zvezdicami. 

Matjaž Berčon (N.Si) se je strinjal s projektom, vendar je izpostavil bojazen, da ni dovolj 

strokovno in vsebinsko dovolj razdelane projektne naloge. Menil je, da so gabariti za preživetje 

na trgu premajhni, zato je izrazil priporočilo občinskemu svetu, da ko bo konkreten projekt na 

mizi, bi bili fleksibilni pri določanju tega koeficienta (trenutno 35% vezano na ožje ureditveno 

območje) in tudi v kolikor bo investitor prišel do tega spoznanja, če bo le-ta navezal kontakte s 

kakšno od hotelskih verig. Če bi prišlo do takega dogovora, bo občinski svet takrat moral o tem 

razpravljati in je prav, da se sedaj razčisti te dileme.  

Anton Omerzel (SNS) se je strinjal s tem in pripomnil, da je treba investitorja zavezati, da ne bi 

bil objekt višji od Jelovice, s tem da občinski svet ostane fleksibilen pri odločitvah.  

Jana Špec (SD) se je strinjala z gradnjo objekta za turistično ponudbo, vendar jo je zanimalo, 

kako in v kaj bo kategoriziran ta objekt – ali gre za hotel ali kaj drugega.  

Župan je pripomnil, da gre za hotel, v katerem prevladujejo apartmaji.  
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Miran Lavrič (LT) je pripomnil, da je investitorja treba opozoriti, da svoje načrte prilagodi tudi 

gradnji garažne hiše.  

Župan je pojasnil, da je druga točka oz. drugi sklep prilagojen temu pogoju.  

Davorina Pirc (LDS) je želela vedeti, ali je predviden tudi vodni kompleks, na kar ji je Jana Špec 

(SD) odgovorila, da za 5 zvezdic ni pogoj vodni kompleks.   

Pred glasovanjem je mag. Slavko Ažman (ZLP) želel pojasnilo dikcije drugega člena. Anton 

Omerzel (SNS) je pojasnil, da se od investitorja zahteva gradnja garažne hiše, hotel bo sicer 

možno pričeti graditi pred garažno hišo, vendar pa je zanjo treba čimprej pričeti s pridobivanjem 

ustrezne dokumentacije.  

 

Ker ni bilo več razprave, je župan dal na glasovanje, prisotni (19 prisotnih – 17 opredeljenih), pa 

so s 17 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 

SKLEPE: 

1. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 

prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda – Hotel Bellevue H – 4, s pripombami 

Statutarno pravne komisije in iz razprave. 

2. Vsebina osnutka odloka se upošteva pri pripravi novega občinskega podrobnega 

prostorskega načrta, ki bo obsegal območje, tangirano s predvideno garažno hišo pod 

avtobusno postajo in na ta način kompleksno reševal problematiko tega prostora. 

3. Predlagatelj naj pripombe, dane na osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 

prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda – Hotel Bellevue H – 4, upošteva pri 

pripravi predloga; v kolikor jih ne bo upošteval, naj pripravi ustrezno obrazložitev. 

 

 

 

Točka 12: Osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje BL – 

S26 Dindol 

Uvodno obrazložitev sta podali Saša Repe, vodja odd. za okolje in prostor in Urška Pollak, 

Protim Ržišnik Perc. 

 

Predsedniki delovnih teles, ki so gradivo obravnavali, so podali poročila:  

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

predlog, za sprejem predlaganih sklepov, s pripombo, da se v osnutku jasno definirajo 

dopustne dejavnosti; 

- Odbor za gospodarsko infrastrukturo – predsednik Franc Pogačar  

predlog, da se sprejme osnutek, s pripombo:  

da se » osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje BL-S26 

Dindol.« v skladu z novim zakonom ZNProj dopolni z »Dopolnjen osnutek Odloka o 

občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje BL-S26 Dindol «. 

- Statutarno pravna komisija – predsednica Davorina Pirc 

sklep, da ni formalno pravnih zadržkov za obravnavo; 

 

Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje, prisotni (15 prisotnih – 13 opredeljenih) pa so s 

13 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 

SKLEPA: 

1. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za območje BL-S26 Dindol, s pripombami Odbora za prostor in varstvo okolja in 

Odbora za gospodarsko infrastrukturo. 

2. Predlagatelj naj pripombe, dane na osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za območje BL-S26 Dindol upošteva pri pripravi predloga; v kolikor jih ne bo 

upošteval, naj navede ustrezno obrazložitev. 
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Točka 13: Odlok o predkupni pravici Občine Bled 

Uvodno obrazložitev je podala Saša Repe, vodja odd. za okolje in prostor. 

 

Predsedniki delovnih teles, ki so gradivo obravnavali, so podali poročila:  

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

predlog, za sprejem predlaganih sklepov; 

- Odbor za proračun in finance – predsednica Jana Špec  

predlog za sprejem predlaganih sklepov, s pripombo na osnutek: 4. člen se glasi:  

»Predkupno pravico v imenu občine uveljavlja župan. Dokončna odločitev o nakupu 

nepremičnine je odvisna od sklepa občinskega sveta. Župan samostojno odloča o nakupu 

nepremičnin v skladu s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Bled.« 

- Statutarno pravna komisija – predsednica Davorina Pirc 

sklep, da ni formalno pravnih zadržkov za sprejem osnutka in predloga odloka, s pripombo, 

naj se 4. člen dopolni z določbo: »Odkup se izvrši na podlagi sklepa občinskega sveta, tako 

da se 2. sklep pod to točko spremeni in glasi: Občinski svet Občine Bled sprejme osnutka 

Odloka o predkupni pravici Občine Bled s pripombo statutarno pravne komisije, glede 4. 

člena predlaganega osnutka odloka.« 

 

Albert Vidic (LiRa) je pojasnil, da je bil v prejšnjem mandatu on pobudnik tega odloka. V njem so 

navedene nepremičnine, ki bi jih morala občina odkupiti in po njegovem mnenju je dober. Z 

novim odlokom se županu daje preveč pristojnosti. Navedel je še svojo izkušnjo pri prodaji 

zemljišča, glede na to, da se v praksi ne upoštevajo določeni roki. Menil je, da bi moral obveljati 

stari odlok, ki naj bi  ga samo dopolnili. Do naslednje seje naj bi predlagani odlok ostal v fazi 

osnutka.  

Saša Repe je še pojasnila, da se kot pripombi upoštevajo pripombe Odbora za proračun in 

finance in Statutarno pravne komisije, in sta med sabo usklajeni.  

 

Župan je dal na glasovanje predlog Alberta Vidica, da se predlagani odlok ne sprejme po 

skrajšanem postopku, prisotni (19 prisotnih – 10 opredeljenih) pa so glasovali o  

SKLEPU 

Občinski svet Občine Bled se strinja, da se odlok ne sprejme po skrajšanem postopku. 

Ugotovitveni sklep: Sklep ni sprejet, ker je zanj glasoval samo 1 član občinskega sveta, 9 pa jih 

je bilo proti. 

 

Ker ni bilo druge razprave, je župan dal na glasovanje, prisotni  (19 prisotnih – 17 opredeljenih), 

pa so s 17 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 

SKLEPE: 

1. Občinski svet Občine Bled se strinja, da se Odlok o predkupni pravici Občine Bled, v skladu 

s 73. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled – uradno prečiščeno besedilo (Ur. 

list RS, št. 41/05), obravnava in sprejme po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o predkupni pravici Občine Bled, s 

pripombama: 

- 4. člen odloka se dopolni z novima določbama: 

Župan samostojno odloča o nakupu nepremičnin, v skladu s sprejetim Odlokom o 

proračunu; 

Nakup se izvrši na podlagi sklepa občinskega sveta. 

3. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o predkupni pravici Občine Bled. 
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Točka 14a: RAZNO - Projekt pokrajine Zgornje Gorenjske - informacija 

Uvodno obrazložitev je podal župan. 

 

V razpravi  sta sodelovala Franc Pretnar (SLS) in Ludvik Kerčmar (SD), po končani razpravi pa 

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 Projektu pokrajine Zgornje 

Gorenjske. 

 

 

Točka 14b: RAZNO – predlog območij pokrajin v Sloveniji 

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

 

V razpravi, v kateri so sodelovali Matjaž Berčon (N.Si), Franc Pretnar (SLS), Davorina Pirc 

(LDS), Ljubislava Kapus (ZLP), Anton Omerzel (SNS) in župan, so bila izražena predvsem 

mnenja o strinjanju oz. ne, za ustanovitev svoje pokrajine oz. sprejetju predlaganih sklepov.  

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje, prisotni (19 prisotnih – 16 opredeljenih) pa so s 

13 glasovi ZA in 3 PROTI, sprejeli 

SKLEPE: 

1. Občinski svet Občine Bled se je seznanil s predlogom Vlade Republike Slovenije glede 

območij pokrajin v Sloveniji. 

2. Občinski svet Občine Bled izdaja negativno mnenje na predlog Vlade Republike Slovenije 

glede območij pokrajin v Sloveniji. 

3. Občinski svet Občine Bled sprejme Predlog za začetek ustanovitve pokrajine z imenom 

Zgornja Gorenjska, ki zajema območja Občine Kranjska Gora, Občine Jesenice, Občine 

Žirovnica, Občine Radovljica, Občine Bled, Občine Gorje, Občine Bohinj in Občine Tržič. 

4. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog ustanovitve »Sveta za ustanovitev pokrajine 

Zgornja Gorenjska«, ki ga sestavijo župan Občine Kranjska Gora, župan Občine Jesenice, 

župan Občine Žirovnica, župan Občine Radovljica, župan Občine Bled, župan Občine 

Gorje, župan Občine Bohinj in župan Občine Tržič. Svet za ustanovitev pokrajine Zgornja 

Gorenjska lahko ustanovi posebne komisije za obravnavo sistemskih delov zakonodaje za 

uvedbo pokrajin. Strokovno tehnična opravila za izvedbo postopkov za ustanovitev 

pokrajine Zgornje Gorenjske bo opravljala Razvojna agencija Zgornje Gorenjske.  

5. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana, da v okviru »Sveta za ustanovitev pokrajine 

Zgornja Gorenjska« izvede vse potrebne postopke za ustanovitev pokrajine Zgornja 

Gorenjska.  

6. Občinski svet Občine Bled soglaša, da se zgoraj navedeni sklepi, pod pogojem, da jih bodo 

sprejeli občinski sveti občin, navedenih v 3. sklepu, v isti vsebini, pošljejo kot skupni sklepi 

vseh občinskih svetov občin Zgornje Gorenjske. 

 

 

 

V nadaljevanju je bila seja, zaradi obravnave Kadrovskih zadev, v skladu s 7. odstavkom 27. 

člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Ur. list RS, št. 41/2005), zaprta za javnost. 

 

Točka 15a: Imenovanje direktorja Zavoda za kulturo Bled 

Uvodno obrazložitev je podal Anton Omerzel (SNS), predsednik Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja. 
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Po krajši razpravi, je župan pojasnil še vsebino novega sklepa, ki je bil pripravljen na podlagi 

sprejetega sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Dal je na glasovanje, 

prisotni (18 prisotnih – 12 opredeljenih), pa so z 12 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 

SKLEPA: 

1. Občinski svet Občine Bled za direktorja Zavoda za kulturo Bled, imenuje Matjaža 

Završnika, Bled, Črtomirova ul. 6a. 

2. Občinski svet Občine Bled sprejme sklep, da se ostali prijavljeni kandidati obvestijo o izbiri, 

o njihovi pravici pregledati razpisno gradivo in pravici zahtevati sodno varstvo. 

 

 

Točka 15b: Imenovanje predsednika Nadzornega sveta Infrastrukture Bled d.o.o. 

Uvodno obrazložitev je podal Anton Omerzel (SNS), predsednik Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja. 

 

Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje, prisotni (19 prisotnih – 15 opredeljenih), pa so 

s 15 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Bled za predsednika Nadzornega sveta Infrastrukture Bled d.o.o., 

imenuje Srečka Verniga, Bled, Cesta v Megre 1. 

 

 

Točka 15c: Imenovanje predstavnikov Občine Bled v Svet javnega sklada RS za kulturne 

dejavnosti 

Uvodno obrazložitev je podal Anton Omerzel (SNS), predsednik Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja. 

 

Po krajši razpravi je župan dal na glasovanje, prisotni (19 prisotnih – 18 opredeljenih) pa so z 

18 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Bled v Svet Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti imenuje: 

Cirila Kraigherja, Zasip, Sebenje 22, Bled 

Mihaelo Pesrl, Selo pri Bledu 55, Bled 

Alojza Ropreta, Bohinjska Bela 1, Bohinjska Bela. 

 

 

 

Na koncu je župan je vse prisotne povabil, da se udeležijo veslaške regate, ki bo ta vikend na 

Bledu. 

Mag. Leopold Zonik se je zahvalil za sodelovanje Antonu Mežanu na dnevih hipertenzije, ki so 

potekali na Bledu in hkrati vse povabil na tradicionalni RIKLIJEV POHOD, ki bo v nedeljo, 

1.7.2007. 

 

Župan se je vsem zahvalil za udeležbo in sodelovanje, ter zaključil s 4. redno sejo. 

 

Seja je bila zaključena ob 22.00 uri. 

 

Zapisala: 

Polona Tomažič, tajnica Občinskega sveta 

 

      Župan Občine Bled 

      Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog, prof. geografije  


