Občina Bled
OBČINSKI SVET

2b)
Zapisnik 3. izredne seje Občinskega sveta Občine
Bled, z dne 21.12.2011

Predlog SKLEPA:
Občinski svet Občine Bled sprejme Zapisnik 3. izredne seje Občinskega
sveta Občine Bled, z dne 21.12.2011.
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Številka: 034-4/2011-8
Datum: 30-dec-2011
ZAPISNIK
3. izredne seje Občinskega sveta Občine Bled, ki je bila v sredo, 21. decembra 2011, ob
18.00 uri, v prostorih Občine Bled (poročna dvorana)
Prisotni:

Anton Omerzel (SNS), Janez Petkoš (DeSUS), Pavla Zupan (DeSUS), Majda
Loncnar (DeSUS), Vinko Poklukar (LNK), Ludvik Kerčmar (SD), Jana Špec
(SD), Slavko Ažman (LLP), Davorina Pirc (LDS), Srečko Vernig (LDS), Janez
Brence (SDS), Miran Vovk (SDS), Miran Kresal (N.Si), Karmen Kovač (LTM in
SMS-zeleni) Anton Mežan (LTM in SMS-zeleni)

Opravičeno odsotna: mag. Leopold Zonik (DeSUS) in Radoslav Mužan (LTM in SMSzeleni).
Občinska uprava: Matjaž Berčon, direktor občinske uprave, Nataša Hribar – vodja odd. za
javne finance in splošne zadeve ter Andrej Eržen, višji svetovalec za
pravne zadeve
Novinarji:

Romana Purkart – Radio Triglav Jesenice
Katja Štruc – Gorenjski glas
Jože Hausman, Janko Hausman – snemalca

Sejo je vodil župan Janez Fajfar, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne. Po ugotovitvi
prisotnosti je predsedujoči podal poročilo: na seji je bilo od 17 članov občinskega sveta ob
17. uri prisotnih 15 članov, 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 poslano z vabilom v petek, dne 16. 12. 2011.
Dnevni red, ki je bil predlagan s sklicem, se dnevni red za 3. izredno sejo glasi:
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Sprejem dnevnega reda
Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2012
Predlog Odloka o razglasitvi javne infrastrukture na področju športa, turizma in rekreacije
Program upravljanja javne infrastrukture na področju športa, turizma in rekreacije za
obdobje 2012-2016

Točka 1:

Sprejem dnevnega reda

Razprave na dnevni red ni bilo, zato je v nadaljevanju predsedujoči dal na glasovanje,
prisotni (15 prisotnih – 12 opredeljenih), pa so z 12 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli
SKLEP:
Občinski svet Občine Bled sprejme dnevni red 3. izredne seje Občinskega sveta
Občine Bled, z dne 21. 12. 2011.
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Točka 2:
Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2012
Kratko uvodno obrazložitev je podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon. Prisotne je
seznanil s tem, da predlog proračuna predvideva nekaj sprememb, ki so navedene v gradivu
in so pretežno redakcijske narave in samega proračuna ne spreminjajo oziroma ostaja v
enaki obliki in vsebini, kot je bila podana v obrazložitvi predloga proračuna Občine Bled za
leto 2012, ki je bil podan na 6. redni seji Občinskega sveta, dne 29. 11. 2011.
Razprave ni bilo, ker ni bilo vloženih amandmajev, svoj glas oziroma razlog, zakaj ne bodo
glasovali, pa so obrazložili Jana Špec (SD), Ludvik Kerčmar (SD) in Slavko Ažman (LLP) ter
Anton Omerzel (SNS), ki je predlog podprl.
.
Ker ni bilo vloženih amandmajev, razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje, prisotni
pa so (15 prisotnih - 10 opredeljenih) z 10 glasovi ZA, 0 PROTI sprejeli
SKLEP:
Občinski svet Občine Bled sprejme dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine
Bled za leto 2012.
Točka 3:

Predlog Odloka o razglasitvi javne infrastrukture na področju športa,
turizma in rekreacije
Uvodno obrazložitev je podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon, ki je prisotne seznanil
s tem, da se predlog Odloka ni spreminjal, da so ga pristojni odbori že obravnavali in je bila
pripomba, da predlog ni bil pregledan in usklajen, neupravičena, in prisotne tudi seznanil, da
na predlog Odloka ni bil vložen noben amandma.
Razprave ni bilo, ker ni bilo vloženih amandmajev, zato je župan dal na glasovanje, prisotni
(15 prisotnih – 12 opredeljenih) pa so z 11 glasovi ZA in 1 PROTI sprejeli
SKLEP:
Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o razglasitvi javne infrastrukture
na področju športa, turizma in rekreacije.
Točka 4:

Program upravljanja javne infrastrukture na področju športa, turizma in
rekreacije za obdobje 2012-2016
Uvodno obrazložitev je podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon.
Prisotne je seznanil, da je namen programa upravljanja na enem mestu zbrati in urediti
podatke povezane predvsem z upravljavskimi vidiki javne infrastrukture in določiti
srednjeročni načrt upravljanja. Pojasnil je tudi, da na predlog župana sprejmejo vsakokratni
petletni program upravljanja na podlagi Odloka o razglasitvi javne infrastrukture na področju
športa, turizma in rekreacije, v katerem so določeni statusi za vsak objekt posebej. Namen
programa upravljanja je preveriti različne možnosti oblik upravljanja in financiranja
infrastrukture, saj obstoječi načini pomenijo določeno obremenitev za proračun občine, tako
z vidika subvencioniranja obratovalnih stroškov kot z vidika zagotavljanja investicijskega
vzdrževanja in novih investicij. Opredelitev programa upravljanja je pomembna, saj so
uporabniki infrastrukture v veliki meri občani in različne civilnodružbene organizacije,
zanimanje za upravljanje pa se kaže tudi s podjetniške strani. Program upravljanja temelji na
treh načelih, in sicer gospodarnosti in preglednosti poslovanja ter uporabi javnih sredstev,
zagotavljanju javne dostopnosti za različne skupine uporabnikov in na trajnostnem
nadaljnjem razvoju infrastrukture na podlagi novih partnerstev. Prisotne je seznanil tudi s
tem, da se spremembe predvidevajo predvsem pri upravljanju infrastrukture s strani javnega
podjetja Infrastruktura Bled d.o.o., kjer je izhodišče racionalizacija poslovanja in s tem
razbremenitev proračuna občine, v drugih primerih pa gre v prvi vrsti za uskladitev lastniških
razmer oziroma za utrditev upravljavskega statusa občine.
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Prisotnim je povedal, da se program upravljanja sprejema za obdobje 2012-2016, in sicer
sočasno s sprejemom odloka, vendar pa se z nastankom spremenjenih okoliščin svetniki
lahko kadarkoli odločijo o popravkih programa za posamezne objekte. Povedal je tudi, da
program upravljanja predstavlja Načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za
namen javne infrastrukture na področju športa, turizma in rekreacije, in sicer kot ga
predvideva Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Prisotne je tudi seznanil s tem, da OU Občine Bled z upravljavci in uporabniki načrtuje
nadaljnji prostorski in infrastrukturni razvoj, pri čemer se za vsak posamičen primer primerja
alternativne možnosti upravljanja in financiranja in da se pri tem uporabijo postopki, ki jih
predvidevata Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
Zakon o javno-zasebnem partnerstvu.
Prisotne je seznanil s tem, da je bila s strani uporabnikov podana pripomba VK in VZ, ki je
predvsem izpostavila svoje interese, na prvo mesto postavila predvsem športno funkcijo in
celovitost veslaškega centra.
V razpravi so po predhodni prijavi sodelovali: Ludvik Kerčmar (SD), Janez Petkoš (DeSUS),
Brence Janez (SDS), Anton Mežan (LTM in SMS-zeleni), Omerzel Anton (SNS), Vovk Miran
(SDS), Davorina Pirc (LDS), Poklukar Vinko ((LNK), Zupan Pavla (DeSUS), Loncnar Majda
(DeSUS) in mag. Slavko Ažman (LLP) in izpostavili:
- da je pred sprejetjem programa, nujno aktivno sodelovanje z JP Infrastrukturo in
Zavodom za turizem, ki naj prevzameta svoje odgovornosti, ki izhajajo iz tega
programa;
- da je potrebno povabiti k sodelovanju JP in Zavod za turizem, da pripravita programe
za objekte v lasti občine, urediti prenos;
- da se pri vsem upošteva predvsem javni interes;
- program naj obravnava tudi odbor za turizem oziroma naj se tako pomembne zadeve
obravnavajo na rednih sejah OS, ker jih predhodno obravnavajo tudi odbori;
- da naj se program predstavi tudi drugim društvom, saj je za eno društvo to prevelik
zalogaj;
- ob dobrem dogovoru stvari lahko pripeljejo do novih odločitev, predvsem javno
zasebno partnerstvo;
- da je potrebno poiskati še notranje rezerve pri trenutnem upravljavcu;
- da naj se ustanovi športno društvo, ki bo upravljalo z vsemi športnimi objekti;
- da naj se predstavi, kdo krije stroške vzdrževanje oz. upravljanja, če to prevzamejo
športna društva;
- da so stroški subvencioniranja, predvsem smučišča Straža, previsoki za proračun
občine;
- naj se pripravijo natančne kalkulacije in izračune in naj se le-te tudi predstavijo;
Direktor je na koncu prisotne seznanil, da pri vsem tem programu še ne gre za javnozasebna partnerstva, da je bil samo v primeru čolnarne podan predlog, da se izvede javni
razpis in se bo na razpis JP lahko prijavilo pod istimi pogoji in upa, da bodo najbolj
konkurenčni, saj podjetje najbolj pozna notranje razmere in je povedal tudi, da bo samo na
tak način občina dosegla, da se bo JP pričelo bolj tržno obnašati. Povedal je tudi, da se
menjajo samo upravljavski koncepti in finančne relacije, kar vse je podal tudi skrbni pregled
stroškov in je bila metodologija prikazovanja stroškov napačna in ki ga občina, kot lastnik –
financer mora upoštevati.
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Druge razprave ni bilo, zato so prisotni (16 prisotnih – 12 opredeljenih) na predlog župana, z
11 glasovi ZA in 1 glasom PROTI, sprejeli
SKLEP:
Občinski svet Občine Bled sprejme Program upravljanja javne infrastrukture na
področju športa, turizma in rekreacije za obdobje 2012-2016 z redakcijskimi popravki
iz razprave.
Župan se je vsem zahvalil za udeležbo in ob 19.30 uri zaključil s 3. izredno sejo občinskega
sveta Občine Bled.

Župan Občine Bled
Janez Fajfar, univ. dipl. etnologije,
prof. geografije
Zapisala:
Vlasta Pretnar,
tajnica župana
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