Občina Bled
OBČINSKI SVET

2)
Zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine
Bled, z dne 27.9.2011

Predlog SKLEPA:
Občinski svet Občine Bled sprejme Zapisnik 5. redne seje Občinskega
sveta Občine Bled, z dne 27.9.2011.
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Številka: 034-8/2011-23
Datum: 28-sep-2011
Zapisnik
5. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, ki je bila v torek, 28. septembra
17.00 uri, v prostorih Festivalne dvorane Bled (I. nadstropje).

2011, ob

Prisotni:
Anton Omerzel (SNS), Janez Petkoš (DeSUS), Pavla Zupan
(DeSUS), mag.
Leopold Zonik (DeSUS), Majda Loncnar
(DeSUS), Vinko Poklukar (LNK)
Ludvik Kerčmar (SD), Jana Špec
(SD), mag. Slavko Ažman (LLP), Davorina Pirc (LDS), Srečko Vernig (LDS) –
od 18.10 ure dalje; Janez Brence (SDS), Miran Vovk (SDS), Miran Kresal
(N.Si) in Karmen Kovač (LTM in SMS-zeleni).
Novinarji:

Romana Purkart, Radio Triglav Jesenice
Poročevalci: Jožef Smole (občinski štab CZ), Jakob Por (GZ Bled-Bohinj),
Andrej Avsenek s sodelavci (direktor OE Zavoda za gozdove), Darja
Matjašec, u.d.i.k.a (predstavnica izdelovalca OPPN – LUZ d.o.o.), Janez
Repež, u.d.i.g (odg. Projektant – PNZ d.o.o. Ljubljana) dr. Aleš Mlakar
(izdelovalec okoljskega poročila – Prostorsko načrtovanje Aleš Mlakar s.p.)

Občinska uprava: Matjaž Berčon – direktor občinske uprave, Eržen Andrej – kabinet
župana, Nataša Hribar - oddelek za javne finance, gosp. in družbene
dejavnosti, mag. Barbara Jančič in Bojana Novak - oddelek za varstvo
okolja in GJS ter infrastrukturo
Sejo je vodil župan Janez Fajfar, ki je uvodoma vse prisotne pozdravil.
Po ugotovitvi prisotnosti je predsedujoči podal poročilo: na seji je bilo od 17 članov
občinskega sveta ob 17. uri prisotnih 15 članov in članic, zato je občinski svet lahko veljavno
sklepal.
(Ugotavljanje prisotnosti in glasovanje je potekalo preko interaktivnega glasovalnega sistema
– vsi izidi glasovanj so priloga zapisniku).
Dnevni red:
Gradivo je bilo desetim članom razdeljeno na usklajevalnem sestanku v četrtek, 15.
septembra 2011, ostalim pa z vabilom v petek, 16. septembra 2011.
Pred sejo je bilo po elektronski pošti in v pisni obliki posredovano dodatno gradivo in sicer:
 zapisnike sej delovnih teles:
o Odbora za proračun in občinsko premoženje
o Odbora za gospodarstvo in turizem
o Statutarno pravne komisije
o Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja
o Odbora za družbene dejavnosti.
 Grafična priloga k točki 11 - osnutek Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom
 predlog novih sklepov k točki 9 in 11.
Pred sejo je bilo na mizo podano še poročilo župana med obema sejama.
Za 5. redno sejo je bil s sklicem predlagan DNEVNI RED:
1.
Pregled in potrditev Zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, z dne
28.6.2011;
2.
a. Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta, do 5. seje;
b. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta;
3.
Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Bled in Bohinj – MIR-1 za
leto 2010;
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Poročilo o izvajanju nalog na področju zaščite in reševanja v Občini Bled v letu
2010;
Polletno poročilo o izvrševanju proračuna;
Predlog Odloka spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto
2011 – rebalans 1;
Premoženjsko - pravne zadeve;
Predlog Odloka o javni infrastrukturi na področju športa, turizma in rekreacije;
Program upravljanja javne infrastrukture na področju športa, turizma in rekreacije za
obdobje 2012 – 2016;
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih in pogojih za
določitev podaljšanja obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost;
Osnutek Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim pomenom;
Osnutek Odloka o prevozih v cestnem prometu;
Osnutek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Južno
razbremenilno cesto na Bledu (R1-209/1089 Bled – Soteska);
Razno.

Župan je v skladu z 29. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Ur. list RS, št.
67/09), z dnevnega reda umaknil točko 8: Predlog Odloka o javni infrastrukturi na področju
športa, turizma in rekreacije;medtem ko se točka 9 preimenuje v: Obravnava izhodišč za
program upravljanja javne infrastrukture na področju športa, turizma in rekreacije za obdobje
2012 – 2016.
Razprave na dnevni red ni bilo, zato je ni in
v nadaljevanju predsedujoči dal na glasovanje, prisotni (15 prisotnih – 15 opredeljenih), pa
so s 15 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli
DNEVNI RED:
1.
Pregled in potrditev Zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, z
dne 28.6.2011;
2.
a. Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta, do 5. seje;
b. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta;
3.
Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Bled in Bohinj – MIR-1
za leto 2010;
4.
Poročilo o izvajanju nalog na področju zaščite in reševanja v Občini Bled v letu
2010;
5.
Polletno poročilo o izvrševanju proračuna;
6.
Predlog Odloka spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za
leto 2011 – rebalans 1;
7.
Premoženjsko - pravne zadeve;
8.
Obravnava izhodišč za program upravljanja javne infrastrukture na področju
športa, turizma in rekreacije za obdobje 2012 – 2016.
9.
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih in pogojih za
določitev podaljšanja obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost;
10. Osnutek Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim pomenom;
11. Osnutek Odloka o prevozih v cestnem prometu;
12. Osnutek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Južno
razbremenilno cesto na Bledu (R1-209/1089 Bled – Soteska);
13. Razno

Točka 1:

Pregled in potrditev Zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine
Bled, z dne 28.6.2011
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V razpravi je po predhodni prijavi sodeloval Slavko Ažman (LLP) – ki je pripomnil, da v
zapisniku ni nič vsebinskega, o čemer je potekala razprava glede programa WTE oziroma v
povezavi s poravnavami in prosil, da se osnovne stvari,ki so bile podane s strani uprave,
vnesejo v zapisnik, saj je bilo ugotovljeno, da so predlagane določene poravnave,
ugotovitev za kakšne zneske gre in da naj ne bi bilo to v pristojni občinskega sveta. O teh
poravnavah je tudi potekala razprava, zato je predlagal, da se to vnese v zapisnik.
Pripomba se nanaša tudi na poročilo Adriaplina.
Prisotni (15 prisotnih – 14 opredeljenih), so na predlog župana s 14 glasovi ZA in 0 PROTI
soglasno (s 14 glasovi ZA) sprjeli
SKLEP:
Občinski svet Občine Bled sprejme Zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine
Bled, z dne 28.6.2011

Točka 2a:
Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta, do 4. seje
Opravljen je bil pregled pobud in vprašanj po vrstnem redu, kot so navedene v gradivu
Miran Kresal (N.Si)
Pobuda oziroma vprašanje povezano s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec
pripravljen in se pobudnik z njim strinja.

je bil

Janez Brence (SDS)
- odgovor na vprašanje glede izdaje odmerne odločbe za priključitev na javno
kanalizacijo oziroma čistilno napravo in s pobudo glede pokrivanja stroškov
čistilne naprave so bili podani odgovori in se pobudnik z njimi strinja.
Davorina Pirc (LDS)
- odgovori na vprašanja, v zvezi z ureditvijo vasi Mlino in vaškega jedra, ureditvijo mostu
čez Jezernico, v zvezi z divjim kopališčem na Mlinem (Petran) in izgradnjo parkirnih
prostorov na Mlinem ter večje aktivnosti pri izgradnji južne obvoznice so bili dani
odgovori – pobudnik se je z njimi strinjal,
Ludvik Kerčmar (SD)
- odgovor na pobudo za ureditev črnih točk na Bledu so bili dani odgovori – pobudnik se je
njimi strinjal .

Vinko Poklukar (LNK)
- v zvezi z gradbenim dovoljenjem pri OŠ Bled je delno zadovoljen, zadovoljen z
odgovorom v zvezi s stroški SP v veslanju, tako da se pobudi črtata.
__________________________________________________________________________
Janez Petkoš (DeSUS)
- pobuda v zvezi s sanacijo struge ob Rečiški cesti - z odgovorom zadovoljen, delno tudi s
sanacijo, vendar pa naj pobuda ostane v evidence do končne realizacije
Anton Omerzel (SNS)
- odgovor na vprašanje glede smotrnost organizacije Medobčinskega inšpektorata in
redarstva Bled – Bohinj , glede sanacije luknje pri lokalu Troha, razsvetljave v »kurparku«
in zvezi z vprašanjem, zakaj potoki še vedno tečejo v kanalizacijo, so bili dani odgovori in
se pobude črtajo.
__________________________________________________________________________
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Točka 2b:
Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
Oddane so bile nove pobude, ki so prepisane ali dobesedno navedene.
Ludvik Kerčmar (SD)
Pobuda o finančni obremenitvi gospodinjstev z odvozi komunalnih odpadkov
Najprej naj poudarim, da imamo zelo dobro organizirano komunalno službo, ki korektno skrbi
za izvajanje dejavnosti, tako v zadovoljstvo občanov, kot celotne lokalne skupnosti.
1.1.201 se bodo odvozi sortiranih komunalnih odpadkov registrirali, kar bo poleg volumna
zabojnika pogoj za izračun finančnih obremenitev gospodinjstev, odvisno od oddaje odvoza,
vendar še zmeraj bo ostal problem, da se pri 120 L zabojniku, ali več ne bo upoštevalo
število članov v gospodinjstvu.
Zato dajem naslednjo pobudo:
pri finančni obremenitvi gospodinjstev z odvozi komunalnih odpadkov naj se polega volumna
zabojnika in registracije odvoza upošteva tudi število članov v gospodinjstvu.
Namen moje pobude je še bolj pravična finančna obremenitev gospodinjstev z odvozi
komunalnih odpadkov. Zato pričakujem, da jo boste upoštevali pri dopolnitvi Odloka o
izvajanju komunalnih dejavnosti.
Kerčmar Ludvik, l.r.
Miran Kresal (N.Si)
»Moja pobuda se nanaša na obveščanje občanov o dogodkih, ki se dogajajo na Bledu,
ampak ne zato, da bi se teh dogodkov udeležili, ampak da bi vedeli, da bo občinska
infrastruktura, predvsem cesta takrat obremenjena in da bodo imeli mogoče težave pri izvozu
na cesto oziroma da morajo iti na pot malo prej. Veliko občanov se je na mene obrnilo s tem
problemom in mogoče je to stvar organizatorjev prireditev, da se povežejo z občino in da
občina naprej skomunicira tem ljudem, da bodo mogoče imeli v nedeljo dopoldne cesto
zaprto, da avto parkirajo kje drugje ali pa naj gredo malo prej od doma.«
Karmen Kovač (LTM in SMS-zeleni) in Radoslav Mužan (LTM in SMS-zeleni)
V skladu s 17. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Bled – UPB (Ur.list RS, št.
67/2009), vlagava pobudo – postavljava vprašanje:
a. eko otok v Dindolu
b. cesta pod Skalo
c. Selska cesta
Obrazložitev:
1. Na Cankarjevi cesti je ob odcepu Ceste v Megre še več let postavljen Eko otok , ki pa
je večkrat tarča vandalizma. Marsikateri konec tedna kontejnerji končajo na dnu
brežine pod cesto. Ob tem običajno del vsebine pade iz kontejnerjev ven, kar
povzroča neprijeten vonj za okoliške prebivalce, med katerimi se nekateri ukvarjajo z
oddajanjem sob. zato Radoslav Mužan in Karmen Kovač dajeva pobudo, da se okoli
kontejnerjev postavi nizka ograja, kar bo omogočalo nemoteno odlaganje odpadkov,
hkrati pa nepooblaščene osebe kontejnerje ne bodo mogle premikati. V kolikor ograja
za strokovne službe ni sprejemljiva rešitev, se bova strinjal tudi s kakšno drugo obliko
fiksiranja kontejnerjev.
2. Glede na to, da e pripravlja proračun za prihodnje leto, želiva svetnika Liste Tonija
Mežana in Stranke mladih – zeleni Evrope opozoriti na nujnost ureditve Ceste pod
skalo v prihodnjem letu. Ureditev te ceste je bila s strani različnih občinskih uradnikov
in funkcionarjev že večkrat obljubljena, do realizacije pa žal ni prišlo.
3. Na začetku Selske ceste, gledano iz smeri Sela proti Bledu je bil ostranjen znak, ki je
omejeval hitrost na tem delu na 30 km/h. Spodaj podpisana sprašujeva na pobudo
občanov, zakaj je bil znak odstranjen? V kolikor je bil »ukraden«, kar menijo
prebivalci, predlagava takojšnjo ponovno postavitev, če pa je bil odstranjen legalno
prosiva za odgovor, zakaj je bila sprejeta taka odločitev.
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Karmen Kovač l.r.
Radoslav Mužan l.r.
OPOMBA (18. Člen Poslovnika):
Če član občinskega sveta ni zadovoljen z odgovorom na svoje vprašanje oz. pobudo, lahko
zahteva dodatno pojasnilo. Če tudi po tem ni zadovoljen, lahko predlaga občinskemu svetu,
da se o zadevi opravi razprava, o čemer odloči občinski svet z glasovanjem. Če svet odloči,
da bo o zadevi razpravljal, mora župan uvrstiti na dnevni red naslednje redne seje.
Pobud v evidenci poslovnik ne predvideva.
__________________________________________________________________________
Loncnar Majda (DeSUS)
»Prosilo bi samo toliko, da kar je bilo osebno dogovorjeno za ureditev vaškega jedra
Bohinjska Bela, da ne bi izpadlo iz proračuna tudi v naslednjem letu.«
Matjaž Berčon, direktor OU: Glede na to, da Poslovnik v 17.členu, 7. odstavek določa, da
se lahko na določeno vprašanje tudi takoj odgovori, in ker je problematika aktualna, do tega
sestanka je dejansko v prejšnjem tednu prišlo, udeležila sta se ga bivši in sedanji predsednik
KS Boh.Bela in ravno dan pred tem sestankom smo dobili še drugo gradbeno dovoljenje za
postavitev ograje na Boh. Bele in dan po sestanku je prišla najava ponovnega odprtja
razpisa iz naslova Razvoja podeželja in računamo, da bo ta razpis dejansko, kot so
napovedali na SVRL, še v letošnjem letu odprt in normalno ima Boh. Bela tukaj prioriteto in
tudi v načrtu razvojnih programov je tako zamišljeno.
Vinko Poklukar (LNK)
»Prosim, če bi lahko dobil odgovor, kako daleč potekajo projekti za severno razbremenilno
cesto«.
Matjaž Berčon, direktor OU: Sicer eno kratko informacijo imate v tudi v poročilu župana
med sejama, vendar pa 12.9.2011 pred javno obravnavo za južno razbremenilno cesto smo
se sestali s predstavniki Direkcije za ceste in projektantsko družbo PNZ, ki pripravila že
idejno zasnovo in je v fazi projektiranja idejnega projekta za severno razbremenilno cesto in
smo ugotovili, da država kljub dogovoru z dne 14. 2.2011, je sicer izpeljala postopek izbire
izvajalca za pripravo idejne zasnove za del severne razbremenilne ceste, ki poteka od
krožišča v Betinu po obstoječi Ljubljanski cesti do krožišča pri Petrolu, ki bo po novem del
severne razbremenilne ceste in za ta del,kar je bilo dogovorjeno, da država poskrbela. Mi
smo za svoj del, to pomeni, za obstoječi del Seliške ceste in pa novo traso Za potokom in
proti Kračci poskrbeli in v tem trenutku čakamo državo. Z g. Pejanovičem, ki je skrbnik obeh
projektov na DRSC, sem govoril glede današnje obravnave za južno razbremenilno cesto in
ga tudi vprašal, če se je v teh 14 dneh kaj premaknilo v zvezi s SRC-em, je povedal da ja,
da gredo v pripravo končno te idejne zasnove, vendar so imeli komplikacije z rebalansom
proračuna, kar pomeni, da so se v tem vmesnem času dogovorili z izvajalcem idejne
zasnove, da bo dobil plačano šele v letu 2012 in to je bil ključni zastoj, dejansko pa je sedaj v
fazi projektiranja in računam, da bo to v roku meseca in pol narejeno in takrat bomo mi kot
občina prevzeli bdenje nad celotnim projektom od začetka do konca tega kraka ceste in kot
ste dobili tudi zapisano, računamo, da bomo nekje spomladi lahko tudi na celi trasi pričeli s
postopkom Občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Ažman Slavko (LLP)
»Dal bi pobudo povezano na sprejem seznama javne infrastrukture s področja rekreacije. Zlo
pozdravljam , da je bila dana na seznam razgledna točka Bledec, kjer gre za zgradbo, ki so
jo v preteklosti uporabljali mladi, predvsem taborniki, sedaj pa je v zelo žalostnem stanju in
smo mi kot občina lastniki zgradbe, ampak samo zgradbe in niti m2 okolice in dajem pobudo,
da se aktivno pristopi k razgovorom z lastnikom okoliške parcel in da se skuša to čimpreje
pridobit, vsaj parcelo 92/2, ki predstavlja v naravi to neposredno okolico in potrebno bo
poskrbeti tudi za dostop,kar je verjetno predpogoj, da tam lahko nekaj naredimo in se pričeti
pogovarjati z AS Grad, ki je lastnik«
__________________________________________________________________________
Davorina Pirc (LDS)
»Imam vprašanje glede na to, da pobude morajo biti pismene po našem poslovniku in sicer
me zanima prometni režim. Občani so me seznanili s tem, da poteka postopek oziroma
razmišljanje o spremembi prometnega režima od Ljubljanske ceste po Gregorčičevi proti
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Dobam. Mislim, da se da že na tej seji kakšen odgovor, sem pa navdušena nad to točko, ker
se mi zdi, da se v pravo smer razvija,ker vprašanja, ki dobijo takojšen odgovor, kažejo le na
to, da občinska uprava svoje stvari v svoje roke dejansko prevzema in začenja gospodarit s
tem občinskim premoženjem. »
Janez Fajfar, župan: Prosili smo občane na tej ulici, da se izjasnijo, ali hočejo imeti odprto
ali zaprto to cesto. Problem so seveda majhni otroci in problem je tako, kot povsod na Bledu
vsesplošno divjanje ne glede na znake, ne glede na ovire in po zadnjem pregledu predlogov
je sedaj pol na pol, pol za pol proti.
Matjaž Berčon, direktor OU: Dejansko sta dve možnosti, kar je prišla pobuda za umiritev
prometa, saj jo marsikdo uporablja kot mini obvoznico, kadar se proti Bledu vse ustavi.
Skratka dve možnosti sta, klasična umiritev prometa s prometno signalizacijo, z ležečimi
policaji, vendar pa to, kot se je do sedaj izkazalo, nima vedno tistega absolutnega učinka.
Drug predlog, ki pa je bil predlagan tudi s strani DRSC-ja je pa dobesedno zaprtje
Gregorčičeve ulice v smeri proti Ljubljanski cesti in preusmerjanje prometa preko Kajuhove in
kljub vsemu varnejšega vključevanja pri TNP. Trenutno je vsa zadeva na strani DRSC in v
naslednjih dneh upam, da bomo od njih prejeli dokončno stališče.
__________________________________________________________________________
Vovk Miran (SDS)
»Problematika avtobusne postaje oziroma postajališča na Boh.Beli oz. točneje na Obrnah.
Obrne 2, postajališče je postavljeno na privatni parceli – 406/13 in je dejansko avtobus
umakne s ceste 1 – 2 m, točno pod okno spalnice, brez kakršnegakoli soglasja lastnikov,
prvič to ni dobro zaradi same varnosti, ker se avtobus sploh ne umakne s ceste, je pa
elegantna rešitev 50 m naprej, kjer je precej več prostora, kjer je ves odstavni pas prost in
mislim da bi se dal tam boljše uredit, predvsem pa bi prosil, da se na vprašanje odgovori, ker
so lastniki parcel poslal, mislim da maja na občino in bi prosili vsaj odgovor , kaj občina
namerava tam naredit. Mislim, da bi bilo elegantno to prestavi v smislu varnosti.«
__________________________________________________________________________
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Točka 3:
Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Bled in Bohinj
MIR-1 za leto 2010;
Uvodno obrazložitev je podal vodja medobčinskega redarstva Boris Sodja.
Poročila predsednikov delovnih teles:
Odbor za gospodarstvo in turizem – predsednica Davorina Pirc (LDS)
- sklep: seznanitev s Poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Bled in
Bohinj – MIR-1 za leto 2010;
Odbor za družbene dejavnosti – predsednik Radoslav Mužan (LTM in SMS-zeleni)
- sklep: odbor se seznani s poročilom;
Po predhodni prijavi so v razpravi sodelovali Anton Omerzel (SNS), Ludvik Kerčmar (SD),
Miran Vovk (SDS) Mežan Anton (LTM in SMS –zeleni)
Po končani razpravi so prisotni (17 prisotnih – 17 opredeljenih) na predlog župana s 16
glasovi ZA in 1 PROTI, sprejeli
SKLEP:
Občinski svet Občine Bled se je seznanil s Poročilom Medobčinskega inšpektorata in
redarstva Občin Bled in Bohinj –MIR-1 za leto 2010

Točka 4:

Poročilo o izvajanju nalog na področju zaščite in reševanja v Občini
Bled v letu 2010
Uvodno obrazložitev sta podala Jožef Smole (Občinski štab CZ) in Jakob Por (GZ Bled –
Bohinj), ki sta člane seznanila, da je koncept organiziranja in delovanja sistema zaščite,
reševanje in pomoči organiziran enotno na nivoju države.
Glede gradnje novega centra za zaščito in reševanje sta poudarila, da bi na novi lokaciji
zagotovili prostore za vse sile, ki v Občini Bled opravljajo naloge na področju zaščite in
reševanja. Predlagala sta, da strokovne službe Občine Bled pri pripravi OPN to upoštevajo
in se pred pripravo podrobnejših načrtov zagotovi kvalitetna obravnava pripravljenega
idejnega projekta in da se upošteva morebitne pripombe in predloge stroke.
Poročila predsednikov delovnih teles:
Odbor za družbene dejavnosti – predsednik Radoslav Mužan (LTM in SMS-zeleni)
- sklep: seznanitev s Poročilom o izvajanju nalog na področju zaščite in reševanja v Občini
Bled v letu 2010.
V razpravi so po predhodni prijavi sodelovali : Slavko Ažman (LLP), Mežan Anton (LTM in
SMS –zeleni) in Anton Omerzel (SNS), Srečo Vernig (LDS).
Po razpravi je župan dal na glasovanje, prisotni (17 prisotnih – 17 opredeljenih) pa so
soglasno s 17 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli
SKLEP:
Občinski svet Občine Bled se je seznanil s Poročilom o izvajanju nalog na področju
zaščite in reševanja v Občini Bled v letu 2010

Točka 5:
Polletno poročilo o izvrševanju proračuna
Poročila predsednikov delovnih teles:
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Odbor za proračun in občinsko premoženja – predsednica Jana Špec (SD)
sklep: sprejme polletno poročilo o izvrševanju proračuna
Odbor za gospodarstvo in turizem – predsednica Davorina Pirc (LDS)
- sklep: predlog za sprejem polletnega poročila o izvrševanju proračuna Občine Bled za
leto 2011 v delu, ki se nanaša na gospodarstvo in turizem;
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš (DeSUS)
- sklep: predlog za sprejem polletnega poročila o izvrševanju proračuna
Odbor za družbene dejavnosti - predsednik Radoslav Mužan (LTM in SMS-zeleni)
- predlog za sprejmem polletnega poročila o izvrševanju proračuna.
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje, prisotni (16 prisotnih – 16 opredeljenih) pa
so soglasno ( s 16 glasovi ZA ), sprejeli
SKLEP:
Občinski svet Občine Bled sprejme polletno poročilo o izvrševanju proračuna

Točka 6:

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu
Občine Bled za leto 2011 – rebalans 1

Uvodno obrazložitev je podal direktor občinske uprave, Matjaž Berčon.
Poročilo predsednikov delovnih teles:
Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednica Jana Špec (SD)
- predlog za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine
Bled za leto 2011 –rebalans 1 s pripombami:
1. da se pri obrazcih 3 pod opombo navede opis trenutnega stanja investicije,
2. da se v posebnem delu zaradi primerjave doda še stolpec »realizacija 2010« in
3. da strokovne službe preverijo možnost znižanja cene programa Vrtca
- predlog, da se Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu
Občine Bled za leto 2011 - rebalans 1, v skladu s 73.členom Poslovnika Občinskega
sveta Občine Bled /Ur.l. RS, št. 67/2009-UPB in 78/2009), obravnava in sprejme po
skrajšanem postopku;
- predlog da občinski svet Občine Bled sprejme dopolnjen predlog
Odbor za gospodarstvo in turizem – predsednica Davorina Pirc (LDS)
sklep: sprejme rebalans proračuna, ki se nanaša na gospodarstvo in turizem
Statutarno pravna komisija – predsednik Miran Vovk (SDS)
sklep: ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš (DeSUS)
- predlog za sprejem predlaganih sklepov;
Odbor za družbene dejavnosti – predsednik Radoslav Mužan (LTM in SMS-zeleni)
- predlog: sprejme se dopolnjen predlog rebalansa za družbene dejavnosti
po
skrajšanem postopku
V razpravi sta po predhodni prijavi sodelovala Srečko Vernig (LDS) in Janez Brence (SDS)
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje, prisotni (17 prisotnih) sprejeli
SKLEPE:
1. Občinski svet Občine Bled sprejme Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2011-rebalans 1.
Glasovanje : 17 opredeljenih – 17 glasov ZA, 0 PROTI
2. Občinski svet Občine Bled se strinja, da se Predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2011 – rebalans 1, v skladu s
73. členom Poslovnika Občinskega sveta občine Bled (Ur. l. RS, št. 67/2009-UPB in
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78/2009), obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.
Glasovanje: 17 opredeljenih – 17 glasov ZA, 0 PROTI
3. Občinski svet Občine Bled sprejme dopolnjen Predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2011-rebalans 1
Glasovanje: 17 opredeljenih - 17 glasov ZA, 0 PROTI

Točka 7
Premoženjsko - pravne zadeve
a. Prodaja zemljišča par. št. 312/6 k.o. Bled
Uvodno obrazložitev je podala Barbara Jančič, Oddelek za urejanje prostora in GJS
Poročilo predsednikov delovnih teles:
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš (DeSUS)
- predlog za sprejem predlaganih sklepov;
Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednica Jana Špec (SD)
sklep: predlog za sprejem predlaganih sklepov
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje (17 prisotnih – 17 opredeljenih) pa s 17
glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli
SKLEPE:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo zemljišča par. št. 312/6 v izmeri 23m2
po ceni 42€/m2.
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec.
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe.
župana za podpis ustrezne pogodbe.
b. Odkup zemljišč par. št. 310/3,308/2,311/9 k.o. Želeče
Uvodno obrazložitev je podala Barbara Jančič, Oddelek za urejanje prostora in GJS
Poročilo predsednikov delovnih teles:
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš (DeSUS)
- predlog za potrditev predlaganih sklepov;
Odbor za proračun in občinsko premoženje – podpredsednik Srečko Vernig (LDS)
- sklep: predlog za sprejem predlaganih sklepov
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje (17 prisotnih – 17 opredeljenih) pa z 17
glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli
SKLEPE:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišča parc. št. 310/3,308/2,311/9
k.o. Želeče v skupni izmeri 80 m2 po ceni 22 €/m2
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled.
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe.

c. Odkup zemljišča par. št. 515/28k.o. Bled – Prečna ulica
Uvodno obrazložitev je podala Barbara Jančič, Oddelek za urejanje prostora in GJS
Poročilo predsednikov delovnih teles:
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš (DeSUS)
- predlog za potrditev predlaganih sklepov;
Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednica Jana Špec (SD)
sklep: predlog za sprejem predlaganih sklepov
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Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje (17 prisotnih – 17 opredeljenih) pa z 17
glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli
SKLEPE:
1.
Občinski svet Občine Bled potrdi odkup parc. Št. 515/28 k.o. Bled v izmeri 42
m2 po ceni 20 €/m2;
2.
Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občine Bled.
3.
Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe.
d. Odkup zemljišča par. št. 159/9 k.o. Zasip
Uvodno obrazložitev je podala Barbara Jančič, Oddelek za urejanje prostora in GJS
Poročilo predsednikov delovnih teles:
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš (DeSUS)
- predlog za potrditev predlaganih sklepov;
Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednica Jana Špec (SD)
sklep: predlog za sprejem predlaganih sklepov
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje (17 prisotnih – 17 opredeljenih) pa z 17
glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli
SKLEPE:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišča parc. št. 159/9 k.o. Zasip v
skupni izmeri 90 m2 po ceni 10 €/m2
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled.
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe.
e. Odkup zemljišča par. št. 646/5 k.o. Želeče
Uvodno obrazložitev je podala Barbara Jančič, Oddelek za urejanje prostora in GJS
Poročilo predsednikov delovnih teles:
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš (DeSUS)
- predlog za potrditev predlaganih sklepov;
Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednica Jana Špec (SD)
sklep: predlog za sprejem predlaganih sklepov
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje (16prisotnih – 16 opredeljenih) pa s16
glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli
SKLEPE:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišča parc. št. 646/5 k.o. Želeče v
skupni izmeri 52m2 po ceni 10 €/m2
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled.
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe.

f. Odkup zemljišča par. št. 207/5 in 164/1 k.o. Ribno
Uvodno obrazložitev je podala Barbara Jančič, Oddelek za urejanje prostora in GJS
Poročilo predsednikov delovnih teles:
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje (17 prisotnih – 16 opredeljenih) pa s16
glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli
SKLEPE:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup dela zemljišča parc. št. 207/5 in 164/1
k.o. Ribno skupni izmeri 230m2 po ceni 10 €/m2
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2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled.
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe.

g. Odkup deleža na zemljiščih par. št. 257, 258, 294/1,294/2, 294/3, 294/5, 295/3, 380/1
k.o. Rečica
Uvodno obrazložitev je podala Barbara Jančič, Oddelek za urejanje prostora in GJS
Poročilo predsednikov delovnih teles:
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš (DeSUS)
- predlog za potrditev predlaganih sklepov;
Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednica Jana Špec (SD)
sklep: predlog za sprejem predlaganih sklepov
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje (17 prisotnih – 17 opredeljenih) pa s17
glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli
SKLEPE:
1. svet Občine Bled potrdi odkup 1/96 lastniškega deleža za ceno 3.141,00€ na
zemljiščih:
a. parc. št. 257,258 k.o. Rečica
b. par. št. 294/1, 294/2, 294/3, 294/5, 295/3, 380/1 k.o. Rečica
c. par. št. 463/81 k.o. Rečica
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled.
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe.
h. Odkup zemljišča par. št. 312/4 k.o. Želeče
Uvodno obrazložitev je podala Barbara Jančič, Oddelek za urejanje prostora in GJS
Poročilo predsednikov delovnih teles:
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš (DeSUS)
- predlog za potrditev predlaganih sklepov;
Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednica Jana Špec (SD)
sklep: predlog za sprejem predlaganih sklepov
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje (17risotnih – 17predeljenih) pa s17glasov
ZA in 0 PROTI, sprejeli
SKLEPE:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišča s parc. št. 312/4 k.o. Želeče
v izmeri 210 m2 po ceni 25€/m2
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled.
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe.

i. Prodaja zemljišč par. št. 14/6 k.o. Zasip
Uvodno obrazložitev je podala Barbara Jančič, Oddelek za urejanje prostora in GJS
Poročilo predsednikov delovnih teles:
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš (DeSUS)
- predlog za potrditev predlaganih sklepov;
Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednica Jana Špec (SD)
sklep: predlog za sprejem predlaganih sklepov
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Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje (17risotnih – 17predeljenih) pa s17glasovi
ZA in 1PROTI, sprejeli
SKLEPE:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo zemljišča s parc. št. 14/6 k.o. Zasip v
izmeri 236 m2 po ceni 56€/m2
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec.
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe.

Točka 8: Obravnava izhodišč za program upravljanja javne infrastrukture na področju
športa, turizma in rekreacije za obdobje 2012 – 2016.
Uvodno obrazložitev je podal direktor občinske uprave, Matjaž Berčon.
Poročila predsednikov delovnih teles:
Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednica Jana Špec (SD)
- predlog, da se Program upravljanja obravnava kot izhodišča za pripravo Programa.
Odbor za gospodarstvo in turizem – predsednica Davorina Pirc (LDS)
- sklep: opravi se razprava
Odbor za družbene dejavnosti – predsednik Radoslav Mužan (LTM in SMS-zeleni)
- predlog :program se vrne v postopek razprave.
V razpravi so po predhodni prijavi sodelovali: Anton Omerzel (SNS), Radoslav Mužan (LTM
in SMS-zeleni), Janez Petkoš (DeSUS), mag. Slavko Ažman (LLP), Ludvik Kerčmar (SD),
Davorina Pirc (LDS), Jana Špec (SD), Janez Brence (SDS), Miran Vovk (SDS), Mežan Anton
(LTM in SMS-zeleni), Srečko Vernig (LDS) in izpostavili:
- ureditev razmerij glede soteske Vintgar z Občino Gorje saj se 3/5 zemljišč nahaja v k.o.
Zasip;
- možnost proučitve dajanja objektov v najem (predvsem grajsko kopališče in Straža) in
pristopiti k oddaji z javnimi razpisi;
- javno zasebno partnerstvo odpade oziroma je samo v tem primeru, ko je javni interes
zelo jasno definiran;
- vsak infrastrukturni objekt naj bo pomemben, z objekti naj se racionalno gospodari, in od
dobrega gospodarjenja morajo biti določene finančne učinkovitosti;
- Turizem Bled in Infrastruktura naj skupaj pripravita program upravljanja Športne dvorane
Bled, Grajskega kopališča s čolnarno in Športno-rekreacijskega centra Straža s
poudarkom na trženju in povezovanju s turističnim gospodarstvom.;
v predlogu programa upravljanja je absolutno premalo strokovnih podlag in strokovnih
analiz in kalkulacij;
- financiranje športno turističnih infrastrukturnih objektov iz proračuna bi morala vsa
naročila biti potrjena s strani strokovnih služb Občine Bled, saj bi le tako zagotovili
namensko porabo sofinanciranja iz proračuna;
- za vsak objekt posebej naj se predstaviti poglobljena analiza s predlagano rešitvijo;
- dejstvo, da je veliko otrok iz drugih občin v naših klubih in ko bo sprejet rebalans in bo
pripravljen razpis za dodatna sredstva za šport in se predlaga, da se vsa društva v občini
pozove, da pripišejo, koliko imajo otrok iz naše občine in koliko iz drugih občin – glede
financiranja;
- občinsko upravo naj se zadolži za koordinacijo priprave posameznih programov in
upoštevanje pripomb podanih v obravnavah občinskega sveta in njegovih delovnih teles.
- potrebno postaviti pravila za vsak objekt posebej;
- zadolži naj občinsko upravo, da izvede poizvedovalni razpis o interesu za najem
posameznih objektov na področju športa, turizma in rekreacije;
- premalo trženja, inovativnosti in visoke cene najema teh objektov;
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-

objekti so glede na vložke in dejanske možnosti s strani Infrastrukture Bled solidno
vzdrževani;
razgledna točka Bledec naj se ne izpusti iz OPN - gradbena dokumentacija se nanaša
strogo in samo gradnjo škarpe in pa stopnic ki so edini možni dostop do razgledne točke.

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje, prisotni (17 prisotnih – 17 opredeljenih) pa
so soglasno (s 17 glasovi ZA in 0 PROTI), sprejeli
SKLEPI:
1. Občinski svet Občine Bled se je seznanil z izhodišči za Program upravljanja
javne infrastrukture na področju športa, turizma in rekreacije za obdobje 20122016.
2. Občinski svet Občine Bled zadolži direktorja JP Infrastruktura Bled, d.o.o. in
direktorico Zavoda za pospeševanje turizma, Turizem Bled, da do naslednje
redne seje skupaj pripravita program upravljanja Športne dvorane Bled,
Grajskega kopališča s čolnarno in Športno-rekreacijskega centra Straža s
poudarkom na trženju in povezovanju s turističnim gospodarstvom.
3. Občinski svet zadolži občinsko upravo, da skupaj z uporabniki Veslaškega
centra Bled in Športnega parka Bledec do naslednje redne seje pripravi
program upravljanja s poudarkom na zagotavljanju večnamenske uporabe in
realizacije že do sedaj sprejetih in veljavnih sklepov občinskega sveta.
4. Občinski svet zadolži občinsko upravo za koordinacijo priprave posameznih
programov in upoštevanje pripomb podanih v obravnavah občinskega sveta in
njegovih delovnih teles.
5. Občinski svet zadolži občinsko upravo, da do naslednje seje občinskega sveta
izvede poizvedovalni razpis o interesu za najem posameznih objektov na
področju športa, turizma in rekreacije.

Točka 9: Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih in pogojih za
določitev podaljšanja obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost
Uvodno obrazložitev je podal direktor občinske uprave, Matjaž Berčon.
Poročila predsednikov delovnih teles:
Odbor za gospodarstvo in turizem – predsednica Davorina Pirc (LDS)
- predlog : predlagani sklepi se sprejmejo
Statutarno pravna komisija – predsednik Miran Vovk (SDS)
sklep: ni formalno-pravnih zadržkov
Po krajši razpravi,v kateri so sodelovali Anton Omerzel (SNS), Majda Loncnar (DeSUS) in
Ludvik Kerčmar (SD) je župan dal na glasovanje, prisotni (17 prisotnih ) pa so sprejeli:
1. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
glasovanje: 17 opredeljenih – 17 glasov ZA, 0 PROTI
2. Občinski svet Občine Bled se strinja, da se Odlok o merilih in pogojih za določitev
podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost, v skladu s 73. členom Poslovnika Občinskega sveta
Občine Bled (Ur.l. RS, št. 67/09-UPB in 78/09), obravnava po skrajšanem postopku.
glasovanje: 17 opredeljenih – 17 glasov ZA, 0 PROTI
3. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
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Odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
glasovanje: 17 opredeljenih – 17 glasov ZA, 0 PROTI

Točka 10: Osnutek Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom
Uvodno obrazložitev sta podala direktor OE Zavoda za gozdove Andrej Avsenek in Vida
Papler Lampe, ki sta člane seznanila, da se s tem odlokom razglašajo gozdovi s posebnim
namenom na območju Občine Bled in da je namen razglasitve določitev režimov
gospodarjenja s temi gozdovi, določitev izvajalca predpisanega režima in zavezanca za
zagotovitev sredstev za pokritje stroškov, ki nastanejo zaradi predpisanega načina
gospodarjenja in ureditve ter opreme gozda s posebnim namenom.
Poročila predsednikov delovnih teles:
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš (DeSUS)
- sprejme osnutek Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom, vendar naj v fazi
osnutka predlagatelj in občinske strokovne službe območje gozdov s posebnim
namenom uskladijo z veljavnimi prostorskimi akti in dopolnjenim osnutkom OPN.
Statutarno pravna komisija – predsednik Miran Vovk (SDS)
- sklep: ni formalno – pravnih zadržkov
V razpravi so sodelovali Anton Mežan (LTM in SMS-zeleni), Janez Brence (SDS), Srečko
Vernig (LDS), Davorina Pirc (LDS), Ludvik Kerčmar (SD), Zupan Pavla (DeSUS ),Janez
Petkoš (DeSUS) in
izpostavili:
- osnutek odloka naj se uskladi s strokovnimi občinskimi službami in uskladijo z veljavnimi
prostorskimi akti in dopolnjenim osnutkom OPN ;
- s tem odlokom posegamo v privatno lastnino sicer s ciljem, da se določene stvari
izboljšajo in da se uvede prilagojeno gospodarjenje in v danem trenutku to ni najbolj
primeren;
- občinski proračun nima predvidenih sredstev v proračunu;
- osnutek naj ostane v fazi osnutka;
- v obrazložitvi se predvideva delovanje koncesionarske službe, kar pa v odloku ni
predvideno;
- s tem odlokom se skuša zavarovati in ohraniti gozdove na območju Bleda;
- s tem odlokom ni grobih posegov, ampak se lastnikom naloži pospravit gozdov ;
- kako je s postavitvijo spominskih obeležij na tem zaščitenem območju;
- z odlokom naj se počakati, saj ne vemo,kako bo vplival na posege, ki se jih v občini
načrtuje (JRC, SRC in Bledec);
- naj se poskuša pridobiti predhodni konsenz z lastniki
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje, prisotni (17prisotnih – 16 opredeljenih) pa so
soglasno (s 16 glasovi ZA in 1 glas PROTI)
SKLEPI:
1. Občinski svet Občine se seznani z osnutkom Odloka o razglasitvi gozdov s
posebnim namenom.
2. Predlagatelj naj organizira javno razgrnitev osnutka za javno obravnavo.
3. Predlagatelj naj pripombe dane v času javne razgrnitve upošteva pri pripravi
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dopolnjenega osnutka .
Točka 11: Osnutek odloka o prevozih v cestnem prometu
Uvodno obrazložitev je podal direktor občinske uprave, Matjaž Berčon.
Poročila predsednikov delovnih teles:
Odbor za gospodarstvo in turizem – predsednica Davorina Pirc (LDS)
- sklep: sprejme se osnutek odloka
Statutarno pravna komisija – predsednik Miran Vovk (SDS)
- sklep: ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo Osnutka Odloka o prevozih v
cestnem prometu.
V razpravi sta sodelovala Anton Mežan (LTM in SMS-zeleni) – ki je predlagal, naj se v
predlogu upoštevajo začetna in končna postajališča, ki so bila navedena v starem odloku in
da ostanejo v osnutku odloka določila iz sedanjega 14. člena , 16. člena in 17. člena in 18.
člena; Janez Brence (SDS), ki je menil, da je posebnih več oblik prevozov, ne samo dve,
kot jih navaja odlok.
Druge razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje (16 prisotnih – 16 opredeljenih) so
soglasno s 16 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli
SKLEPA:
1. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o prevozih v cestnem
prometu.
2. Predlagatelj naj pripombe dane na osnutek Odloka o prevozih v cestnem
prometu upošteva pri pripravi predloga; v kolikor jih ne bo upošteval, naj
navede ustrezno obrazložitev.

Točka 12: Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Južno
razbremenilno cesto na Bledu (R1-209/1089Bled-Soteska
Uvodno obrazložitev so podali mag. Bojana Novak, vodjo odd. za urejanje prostora in GJS
ter infrastrukturo ter predstavnica izdelovalca OPPN Darja Matjašec, odgovorni projektant
Janez Repež in izdelovalec okoljskega poročila dr. Aleš Mlakarj.
Predstavnica izdelovalca OPON Darja Matjašec, LUZ d.d., je predstavila postopek priprave
OPPN, strokovne podlage, vsebino prostorskega akta, okoljsko poročilo in predvidene
omilitvene ukrepe. Projektant Janez Repež, PNZ d.o.o., je predstavil izdelani PGD – traso,
objekte, vzdolžni in prečni profil obvoznice, spiralno krožišče, in razlage za pripravo novega
akta, saj nova zakonodaja zahteva nove tehnične rešitve, večje so prometne obremenitve.
Poročila predsednikov delovnih teles:
Statutarno pravna komisija – predsednik Miran Vovk (SDS)
- sklep: ni formalno – pravnih zadržkov
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš (DeSUS)
- predlog za potrditev predlaganega sklepa
V razpravi so po predhodni prijavi sodelovali:,
Ludvik Kerčmar (SD), mag. Slavko Ažman (LLP), Poklukar Vinko (LNK) Anton Omerzel
(SNS), Mežan Anton (LTM in SMS-zeleni), Davorina Pirc (LDS), Miran Kresal (N.Si), Janez
Brence (SDS),
- umestitev tretjega voznega pasu (Ljubljanska cesta) v dolžini 135 m – zaradi boljšega
vključevanja v promet;
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-

da se skuša omiliti pogojev na Mlinem;
naj se pri gradnji ne uporablja okužene zemljine za gradnjo opornih zidov, nasipov.

Druge razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje (16 prisotnih – 15 opredeljenih) so
soglasno s 15 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli
SKLEPA:
1. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za Južno razbremenilno cesto na Bledu (R1-209/1089 Bled –
Soteska).
2. Predlagatelj naj pripombe, dane na osnutek Odloka o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za Južno razbremenilno cesto na Bledu (R1-209/1089 Bled –
Soteska) upošteva pri pripravi predloga; v kolikor jih ne bo upošteval, naj navede
ustrezno obrazložitev.

Točka 13:

Razno

POROČILO ŽUPANA MED SEJAMA
- SRC
Izdelan je hidrološko hidravlični elaborat in zaključene so predhodne arheološke raziskave
na trasi SRC.
Izdelana je še variantna rešitev brez krožišča pri odcepu nove ceste na Dobe in pomik
celotne trase proti vzhodu, pri čemer manj posegamo v tuja zemljišča in varovani zeleni pas
ob Seliški.
DRSC je izvedla razpis za izdelavo idejne zasnove za ureditev regionalne ceste R1209/1088 Lesce – Bled s pločnikom in kolesarsko stezo od krožišča v Betinu do
predvidenega krožišča pri Petrolu. Izbran je izvajalec, vendar pogodba še ni podpisana.
S predstavniki DRSC smo 12. 9. organizirali sestanek glede priprave OPPN za SRC in se
dogovorili o nadaljnji dinamiki. Cilj je, da spomladi 2012 pričnemo s postopkom OPN.
- OPN – občinski prostorski načrt
Pridobili smo tudi smernice Ministrstva za kulturo. Smo v fazi pregleda in usklajevanja vseh
prispelih smernic, na podlagi katerega bomo ugotovili, katere pobude se bodo v OPN
upoštevale. Ker je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zavrnilo pobude
pomembne za občino (širitev območja pri čistilni napravi in na Spodnjih Selišah), bomo
zaprosili za sestanek in izvedli pogajanja. Sledi priprava dopolnjenega osnutka in javna
razgrnitev.
- Blejsko jezero
Pripravljeno imamo dispozicijo za pripravo Podrobnejšega načrta upravljanja z Blejskim
jezerom, čemur se bomo v oktobru in novembru aktivno posvetili. V roku pribl. 15 dni bo
narejena tudi novelacija študije, ki bo podala odgovor glede izgradnje primarnega fekalnega
kanala.
PROJEKTI V TEKU ALI V PRIPRAVI
-

-

Izvedena je bila II. faza ureditve Ceste v Vintgar. Sočasno je bila podaljšana fekalna in
meteorna kanalizacija izven trase ceste. Nadaljujemo z 250m odsekom z dvignjenim
pločnikom, ureditvijo meteorne kanalizacije in javne razsvetljave, kar se bo izvedlo
spomladi 2012. Za gradnjo pločnika bomo pridobili gradbeno dovoljenje za nezahtevni
objekt, s SVLR imamo že podpisano pogodbo za sofinanciranje.
Urejajo se stopnice na koncu promenade, ki se bodo zaključile s cvetličnim koritom,
hkrati pa izvedla še druga vzdrževalna dela vzdolž promenade.
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-

Gradi se parkirišče pri OŠ, pridobiva pa gradbeno dovoljenje za dostopno cesto in
prestavitev avtobusne postaje.
Narejena je idejna zasnova s krajinsko ureditvijo vrtca in energetsko sanacijo, pridobivajo
se projektni pogoji.
Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za ureditve vaškega jedra na Bohinjski Beli, do konca
leta pričakujemo razpis za Razvoj podeželja – obnova vasi in vaških jeder.
Objavljen je javni razpis za izbiro izvajalca gradbenih del za novo čolnarno, pričetek del
je odvisen od izdaje gradbenega dovoljenja.
Projektiranje kanalizacije pod Sebenjsko cesto in Pod hribom koordinira občina in ne
koncesionar WTE, izvedba v drugi polovici 2012.
Za ureditev meteorne kanalizacije in vaškega jedra Reber se pripravlja PZI, pričetek
izgradnje meteornega kanala pričakujemo v roku enega meseca.
V izdelavi je PZI za ureditev Ceste na Bl. grad in IDZ s krajinsko ureditvijo za
Kolodvorsko cesto.
Na Seliški cesti (od Maka do mrliških vežic) se bo ob izvedbi plinovoda obnovil vodovod.
V pripravi je IDZ Seliška cesta v delu od priključka k pokopališču do navezave na bodočo
SRC.
Zbirajo se ponudbe za izvedbo drenaže Vile Zora, prenovo kotlovnice in ureditev arhiva.

Župan se je vsem zahvalil za udeležbo in ob 23,45 uri zaključil 5. redno sejo.

Župan Občine Bled
Janez Fajfar, univ.dipl.etnolog

Zapisala:
Vlasta Pretnar
tajnica župana

prof.geografije
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