Občina Bled
OBČINSKI SVET
Številka: 034-5/2008
Datum: 20-jun-2008
ZAPISNIK
11. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, ki je bila v torek, 17. junija 2008, ob 17.00 uri,
v prostorih Festivalne dvorane Bled (I. nadstropje).
Anton Omerzel (SNS), Aleš Vukelj (SNS), Franc Pogačar (BL), Jana Špec
(SD), Ludvik Kerčmar (SD), Franc Pretnar (SLS) – od 17.15 ure dalje, Miran
Lavrič (LT), Matjaž Berčon (N.Si), Ljubislava Kapus ZLP), mag. Slavko Ažman
(ZLP), Albert Vidic (LiRa), Boris Cvek (LGER), Blaž Ažman (SDS), Janez
Petkoš (SDS), Anton Mežan (LTM), Radoslav Mužan (LTM), Srečko Vernig
(LDS) in Davorina Pirc (LDS)
Opravičeno odsotna: Bojan Žerovec (BL) in mag. Leopold Zonik (LGER)
Novinarji:
Danica Zavrl Žlebir – Gorenjski glas Kranj
Poročevalci: Darja Vernig - ravnateljica Vrtca Bled, Polona Čeh – ING-ARH Radovljica,
Mirko Ulčar – direktor Infrastrukture Bled d.o.o.
Ostali prisotni: predsednik KS Rečica – Zoran Pogačnik
Občinska uprava: Sonja Šlibar – odd. za gospodarstvo in družb. dejavnosti, Saša Repe in
Maksimiljan Osvald – odd. za varstvo okolja in urejanje prostora, Romana
Starič – odd. za GJS in inf., Aleksandra Žumer in Polona Tomažič – odd. za
javne finance, pravne in splošne zadeve, Matjaž Erjavec - direktor OU
Prisotni:

Sejo je vodil župan Janez Fajfar, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne.
Obvestil jih je, da bo ugotavljanje prisotnosti in glasovanje odslej potekalo preko
interaktivnega glasovalnega sistema, zato so vsi prejeli glasovalne enote in navodila za
uporabo le-teh. Vsi izidi glasovanja bodo priloga zapisniku.
Po ugotovitvi prisotnosti je župan podal poročilo: na seji je bilo od 20 članov občinskega
sveta prisotnih 17 (od 17.15 ure dalje – 18), zato je občinski svet lahko veljavno sklepal.
Dnevni red:
Z vabilom je bilo poslano gradivo k vsem točkam dnevnega reda, razen k točki Razno –
poročilo župana med obema sejama, pri kateri je bilo podano ustno poročilo.
V petek, dne 13.6.2008, je bilo posredovano dodatno gradivo in sicer:
 k točki 2a: Pregled pobud in vprašanj - dodaten odgovor na pobudo svetnice Ljubislave
Kapus, ki se nanaša na plezališče Iglica (stran 71 v gradivu);
 k točki 5: Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in
podeželja v Občini Bled: nov tekst odloka, z upoštevanimi pripombami Ministrstva za
kmetijstvo;
 k točki 7: Osnutek Odloka o razglasitvi cerkve Sv. Andreja na Rečici za kulturni spomenik
lokalnega pomena: dodatno slikovno gradivo;
 nova, 12d. točka dnevnega reda: Premoženjsko pravne zadeve – Odkup zemljišča parc.
št. 365, k.o. Ribno, v izmeri 2829 m2, v skupni vrednosti 23.000€ (8,13€/m2): gradivo in
predlog sklepov;
 zapisniki sej delovnih teles občinskega sveta: Odbora za gospodarske dejavnosti,
Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem, Odbora za
turizem, Odbora za družbene dejavnosti, Odbora za gospodarsko infrastrukturo, Odbora
za prostor in varstvo okolja in Statutarno pravne komisije.
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Za 11. redno sejo je bil s sklicem predlagan DNEVNI RED:
1. a. Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje, z dne 20.5.2008;
b. Pregled in potrditev zapisnika nadaljevanja 10. redne seje, z dne 21.5.2008;
2. a. Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta, ter nerealiziranih sklepov, do 11.
seje;
b. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta;
3. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Vrtec Bled;
4. Potrditev cene storitev pomoči na domu od 1.7.2008 dalje in zaposlitev 5. oskrbovalke;
5. Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v
Občini Bled;
6. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s
področja družbenih dejavnosti v Občini Bled;
7. Osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Andreja na Rečici za kulturni spomenik
lokalnega pomena;
8. Osnutek odloka o razglasitvi Mrakove domačije za kulturni spomenik lokalnega pomena;
9. Predlog za organiziranje dodatne stanovanjske enote Varne hiše Gorenjske;
10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih
za središče Bleda – H1 – Astoria;
11. Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote
Bled;
12. Premoženjsko pravne zadeve:
a. Prodaja zemljišča s parc. št. 153/3 in 156/1, k.o. Zasip;
b. Odkup zemljišča s parc. št. 194, 207, 208, 209, 211/1, 211/2, 211/3 in 212, k.o.
Želeče, v skupni izmeri 9625 m2;
c. Zamenjava zemljišč parc. št. 513/2, 613/6, 1171/3, 1171/4, k.o. Želeče, v skupni
izmeri 684 m2 za zemljišča parc. št. 809/14, v izmeri 364 m2 in parc. št. 809/11, k.o.
Želeče, v izmeri 4122 m2, skupno 4486m2;
13. Spremembe cen pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Bled;
14. Razno:
Poročilo župana med obema sejama;
Župan je v skladu s 3. odstavkom 29. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled, z
dnevnega reda umaknil 12a točko: Premoženjsko pravne zadeve – Prodaja zemljišča s parc.
št. 153/3 in 156/1, k.o. Zasip, v skladu s sklepoma Odbora za prostor in varstvo okolja ter
Odbora za proračun in finance. Ostali točki 12b in 12c, se preštevilčita v 12a in 12b.
V skladu s 4. odstavkom 29. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled, je predlagal
novo točko dnevnega reda, ki se glasi:
- točka 12c: Premoženjsko pravne zadeve – Odkup zemljišča parc. št. 365, k.o. Ribno, v
izmeri 2829 m2, v skupni vrednosti 23.000€ (8,13€/m2). Gradivo in predlog sklepa je bilo
posredovano z dodatnim gradivom, ki je bilo poslano v petek, 13.6.2008.
Mag. Slavko Ažman (ZLP) je v imenu Liste za ljudi in prostor vložil predlog za razširitev
dnevnega reda, ki so ga poleg njega podpisali še: Ljubislava Kapus (ZLP), Franc Pogačar
(BL), Jana Špec (SD), Ludvik Kerčmar (SD), Aleš Vukelj (SNS), Anton Omerzel (SNS),
Albert Vidic (LiRa) in Miran Lavrič (LT), in se glasi: Poziv Ministrstvu za okolje in prostor za
ponovno uvrstitev območja Berja in Piškovice v območje Natura 2000.
Aleksandra Žumer je obrazložila določbe poslovnika, v katerih je opisan postopek za
razširitev dnevnega reda, predvsem pa to, da obvezna predložitev gradiva.
Zaradi tehničnih težav je bilo glasovanje opravljeno na način z dvigom rok.
Župan je dal na glasovanje, prisotni (18 prisotnih – 15 opredeljenih) pa so soglasno (z 18
glasovi ZA), sprejeli
SKLEP:
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Občinski svet Občine Bled se strinja, da se na dnevni red 11. redne seje, uvrsti nova,
12c. točka dnevnega reda: Premoženjsko pravne zadeve – Odkup zemljišča parc. št.
365, k.o. Ribno, v izmeri 2829 m2, v skupni vrednosti 23.000€ (8,13€/m2).
Župan je dal na glasovanje še predlog sklepa, ki so ga prisotni (18 prisotnih – 13
opredeljenih) z 12 glasovi ZA in 1 PROTI sprejeli in se glasi:
SKLEP:
Občinski svet Občine Bled se strinja, da se na dnevni red 11. redne seje, uvrsti nova,
14. točka dnevnega reda: Poziv Ministrstvu za okolje in prostor za ponovno uvrstitev
območja Berja in Piškovice v območje Natura 2000.
Na predlog župana so prisotni (18 prisotnih – 17 opredeljenih) s 17 glasovi ZA in 0 PROTI,
sprejeli DNEVNI RED:
1.
a. Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje, z dne 20.5.2008;
b. Pregled in potrditev zapisnika nadaljevanja 10. redne seje, z dne 21.5.2008;
2.
a. Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta, ter nerealiziranih
sklepov, do 11. seje;
b. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta;
3.
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Vrtec Bled;
4.
Potrditev cene storitev pomoči na domu od 1.7.2008 dalje in zaposlitev 5.
oskrbovalke;
5.
Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in
podeželja v Občini Bled;
6.
Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte
s področja družbenih dejavnosti v Občini Bled;
7.
Osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Andreja na Rečici za kulturni spomenik
lokalnega pomena;
8.
Osnutek odloka o razglasitvi Mrakove domačije za kulturni spomenik lokalnega
pomena;
9.
Predlog za organiziranje dodatne stanovanjske enote Varne hiše Gorenjske;
10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za središče Bleda – H1 – Astoria;
11. Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske
celote Bled;
12. Premoženjsko pravne zadeve:
a. Odkup zemljišča s parc. št. 194, 207, 208, 209, 211/1, 211/2, 211/3 in 212, k.o.
Želeče, v skupni izmeri 9625 m2;
b. Zamenjava zemljišč parc. št. 513/2, 613/6, 1171/3, 1171/4, k.o. Želeče, v skupni
izmeri 684 m2 za zemljišča parc. št. 809/14, v izmeri 364 m2 in parc. št. 809/11,
k.o. Želeče, v izmeri 4122 m2, skupno 4486 m2;
c. Premoženjsko pravne zadeve – Odkup zemljišča parc. št. 365, k.o. Ribno, v
izmeri 2829 m2, v skupni vrednosti 23.000€ (8,13€/m2).
13. Spremembe cen pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Bled;
14. Poziv Ministrstvu za okolje in prostor za ponovno uvrstitev območja Berja in
Piškovice v območje Natura 2000;
15. Razno:
Poročilo župana med obema sejama;

Točka 1a:

Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine
Bled, z dne 20.5.2008
Pred razpravo je župan opozoril na napako oz. sklep, ki se nanaša 16. točko dnevnega reda:
premoženjsko pravne zadeve - prodaja dela zemljišča s parc. št. 810/2, k,.o. Želeče, na
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strani 64, kjer se sklep pravilno glasi: Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo dela
zemljišča s parc. št. 810/2, k.o. Želeče, od parcele do poti na Stražo.
Ker ni bilo 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 zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine
Bled, z dne 20.5.2008, s pripombo:
- v zapisniku 10. redne seje, se pri 16. točki dnevnega reda: Premoženjsko pravne
zadeve – prodaja dela zemljišča s parc. št. 810/2, k.o. Želeče, sklep pravilno glasi:
Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo dela zemljišča s parc. št. 810/2, k.o.
Želeče, od parcele do poti na Stražo.

Točka 1b: Pregled in potrditev zapisnika nadaljevanja 10. redne seje Občinskega sveta
Občine Bled, z dne 21.5.2008
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje, prisotni (18 prisotnih – 18 opredeljenih) pa
so soglasno (z 18 glasovi ZA), sprejeli
SKLEP:
Občinski svet Občine Bled sprejme zapisnik nadaljevanja 10. redne seje Občinskega
sveta Občine Bled, z dne 21.5.2008.

Točka 2a:
Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta
Opravljen je bil pregled pobud in vprašanj po vrstnem redu, kot so navedene v gradivu:
pobude in vprašanja, ki so bile vložene na 3. seji, 27.3.2007:
Svetniška skupina LDS – Davorina Pirc
- na pobudo za ureditev kolesarskih poti v Občini Bled je bil dan odgovor, vendar je
pobudnica menila, da naj pobuda ostane v evidenci, glede na to, da je bilo s strani
Zavoda Turizem Bled dano poročilo o njihovih aktivnostih. Pripomnila je še, da je k tej
problematiki treba pristopiti bolj celovito;
pobude in vprašanja, ki so bile vložene na 7. seji, 18.12.2007:
Davorina Pirc (LDS)
Severna in južna razbremenilna cesta je v gradivu kot stalna naloga;
pobude in vprašanja, ki so bile vložene na 8. seji, 5.2.2008:
Ljubislava Kapus (ZLP)
- obravnava problematike Blejskega jezera je bila obravnavana že na 9. redni seji, vendar
pobuda ostane v gradivu kot stalna naloga;
pobude in vprašanja, ki so bile vložene na 9. seji, 5.2.2008:
Davorina Pirc (LDS)
- pobuda za obravnavo strategije razvoja Občine Bled – pojasnilo je bilo dano na 10. redni
seji, pobuda ostane v evidenci do realizacije; Pobudnica je predlagala, glede na to, da bo
to obravnavano na septembrski seji, da se pred sejo vsi svetniki sestanejo na neformalni
seji;
- pobuda za pisno podporo Občine Bled potencialnim ponudnikom za dolgoročni najem
Vile Bled in Pristave – pojasnilo je bilo dano na 10. redni seji, pobuda ostane v evidenci
do realizacije;
mag. Leopold Zonik (LGER)
- stopnice pri hotelu Park – pobudnik se do odgovora še ni opredelil;
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Anton Mežan (LTM)
1. ureditev poti na Bledec – dan je bil dodaten odgovor, pobudnik pa se z njim ni strinjal. Iz
zapisnika je jasno razvidno, da je prosil za popravek možne situacije poti. Priložil je še
kopijo katastrskega načrta tega dela Bleda z Bledcem iz leta 1978 in iz katerega so
razvidne vrisane poti. Pobuda naj ostane v evidenci.

2. obveznosti iz urbanistične pogodbe s strani podjetja Real – župan je pojasnil, da je bil
opravljen sestanek s predstavniki investitorja, ki je predstavil svoje načrte glede
realizacije infrastrukturnega opremljanja območja. Dogovorjeno je bilo, da bodo dela
izvedena do 31.12.2009, o čemer bo podpisan tudi poseben dogovor.
3. odgovor, glede rešitve neurejenega križišča na odcepu za Lisice, je bil dan. Pobudnik je
želel vedeti, ali je bila projektna naloga posredovana do 6.6.2008, kot je navedeno v
odgovoru.
Matjaž Erjavec, direktor OU, je pojasnil, da je bila projektna naloga posredovana, v
naslednjem tednu pa bo na to temo sestanek na Ministrstvu za promet.
Pobudnik je prosil, da se na naslednjo sejo predloži poročilo.
4. omejitev hitrosti v Zaki – odgovor je bil dan, pobuda se črta.
5. ureditev prometa pri Diagnostičnem centru Bled – odgovor je bil posredovan že na 10.
seji. Zadeve, ki so navedene (postavitev količkov in talne označbe) niso bile narejene v
terminih, ki so navedeni. Glede na to, da je občina lastnik zemljišča, bi bila lahko boljši
gospodar in imela boljši odnos do občank in občanov. Zadeve je treba urediti na
skupnem sestanku. Pobuda ostane v evidenci.
Ljubislava Kapus (ZLP)
1. pobuda, ki se nanaša na ureditev pločnika na Cesti svobode od avtobusne postaje do
Blegaša, ostane v gradivu; Pobudnica je dodala, da je pobuda delno rešena zaradi
zagotovitve prisotnosti redarja, vendar bi jo bilo treba urediti na učinkovitejši način, zato
naj ostane v evidenci.
2. ureditev območja plezališča Iglica – dan je bil dodaten odgovor, pobuda se črta. Ko bodo
pripravljeni natančni načrti, je prosila, da se jo o tem obvesti.
3. odstranitev novoletne okrasitve – odgovor je bil dan na 10. seji, pobuda ostane v evidenci
do realizacije;
Blaž Ažman (SDS)
- na obe vprašanji: parkiranje na Bledu in zemljišče pod Ribensko goro, je bilo odgovorjeno
na 10. seji.
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Pobudnik je pripomnil, da se pobuda glede parkiranja na Bledu črta, druga pobuda pa naj
ostane v evidenci.
pobude in vprašanja, ki so bile vložene na 10. seji, 20.5.2008:
Davorina Pirc (LDS)
1. spremembe namembnosti zemljišča – odgovor je bil dan, vendar je bil njen predlog v
tem, da se podaljša občanom podaljša rok za oddajo vlog.
2. azbestna voda – pojasnilo je bilo dano že na 10. seji in dodatno s strani Infrastrukture
Bled. Pobudnica je pripomnila, da na področju azbestnih cevi se bo občina, skupaj s
sosednjimi, angažirala za njihovo zamenjavo. Župan je dodal, da bo opravljena ponovna
analiza vode.
3. svetilka pri Blegašu – odgovor je bil dan, vendar je pripomnila, da bi lahko zadevo hitrejše
rešili.
Anton Mežan (LTM)
- organiziranje ognjemetov na Bledu – pojasnilo je bilo dano že na 10. seji – pobuda se
črta;
Ludvik Kerčmar (SD)
1. sprememba tarifne postavke o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bled – odgovor
je bil dan, vendar z njim pobudnik ni bil zadovoljen. Njegova pobuda se nanaša na
ravnanje s komunalnimi odpadki. Odgovor ne rešuje resnega problema o bolj pravični
obremenitvi gospodinjstev – po določenem volumnu zabojnikov in stroškov. Pobuda naj
ostane, predlagal pa je, da se za dvočlanska gospodinjstva zmanjša volumen na 80 l in s
tem v zvezi tudi stroški. Dodaten predlog naj do naslednje seje proučijo strokovne službe
in Odbor za gospodarsko infrastrukturo, ustrezen predlog pa naj se uvrsti na dnevni red
naslednje redne seje.
2. sankcioniranje za odlaganje komunalnih odpadkov in drugega materiala na
nedovoljenem prostoru – odgovor je bil dan in z njim se je strinjal. Pobudo bi sicer lahko
črtali, vendar bi bilo prav, da se občasno v Blejskih novicah na to temo pozove občane,
da z odpadki ravnajo tako, kot se v turistični občini spodobi.
Anton Omerzel (SNS)
- sprememba namembnosti zemljišč – odgovor je bil podan na strani 72, pri pobudi
svetnice Davorine Pirc. Načeloma se je strinjal, vendar na tem področju že 6 let ni bilo nič
narejenega. Še vedno naj ostane zadeva v evidenci, pristojne občinske službe pa naj
pomagajo občanom pri vseh teh zadevah. Roki, ki so se zavlekli, so sramota za občino.
Matjaž Erjavec, direktor OU, je pojasnil, da so občani res že pred 6 leti vlagali pobude, ki
so ostale v evidenci, do zakasnitve pa je prišlo zaradi spremembe zakonodaje in ne
zaradi nedela občinske uprave. Občina Bled pri tem ni izjema, tudi ostale občine v
Sloveniji so v enakem položaju. Vse pobude pa so upoštevane in posredovane
izdelovalcem prostorskih aktov.
Anton Omerzel (SNS) se ni strinjal z navedbami in jih označil za laž.
Ljubislava Kapus (ZLP)
- pitna voda - pojasnilo je bilo dano že na 10. seji in dodatno s strani Infrastrukture Bled – v
zvezi s tem se je strinjala s svetnico Davorino Pirc, da je treba poiskati sredstva za
sanacijo azbestnih cevi.
mag. Slavko Ažman (ZLP)
- pobuda za pripravo spremembe odloka o urejanju javnih zelenih površin – odgovor je bil
dan, vendar je bila pobuda dan v smeri, da je treba nekaj narediti s temi simboličnimi
kaznimi, ki veljajo za posege v zelene površine. Dogajajo se goloseki okoli jezera in brez
ustreznega odloka se ne da ukrepati. Z odgovorom se ni strinjal, zato naj pobuda ostane
v evidenci in takoj naj se prične z njenim reševanjem.
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Nerealizirani sklepi – v tem sklopu so sklepi, ki še niso realizirani in bodo, ko bodo za to
dani ustrezni pogoji, črta pa se sklep v zvezi z Občinskim lokacijskim načrtom Sp. Seliše, ker
je bil realiziran.
Pobude v evidenci (do realizacije) - V tem sklopu so vse pobude in vprašanja, za katere so
bili odgovori že dani, vendar pa še niso realizirani in ostanejo v evidenci. Natančen pregled
bo opravljen do septembrske seje. Črta pa se pobuda v zvezi z ograjo pri Vili Rog, ker je
realizirana.
Župan je vse prisotne obvestil o okvirnih datumih sej občinskega sveta, do konca leta:
12. redna seja – 16. september 2008
13. redna seja – 28. oktober 2008
14. redna seja – 16. december 2008

Točka 2b:

Pobude in vprašanja članov občinskega sveta

Srečko Vernig (LDS) je pripomnil, da je za pobude v evidenci treba najti ustrezno rešitev. Če
se kvalitetna pobuda nahaja v tem sklopu in to traja eno leto in pol, potem to ni v redu. To je
treba urediti sistemsko in postaviti roke za realizacijo. Naj se to uredi z določbami poslovnika.
Aleksandra Žumer je pripomnila, da poslovnik ne predvideva pobud v evidenci. To je stara
praksa, ki se še vedno izvaja. V poslovniku je jasno navedeno, kako se postopa s pobudami.
Oddane so bile nove pobude, ki so dobesedno navedene, povzete ali prepisane:
Davorina Pirc (LDS), Srečko Vernig (LDS)
1. POBUDA
Predlagava, da se pripravi Odlok, v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah
zakona o graditvi objektov (ZGO-1B), Uradni list št. 126, z dne 31.12.2007.
Zakon predvideva v 6. členu, da občina sprejme odlok, v katerem določi območja oz.
objekte, na katerih je treba izvesti vzdrževalna dela, katera vzdrževalna dela je potrebno
izvesti oz. merila za njihovo določitev ter predvidi oceno njihovih stroškov.
V odloku lahko občina predvidi tudi višino sredstev, ki jih bo prispevala za pokritje dela
stroškov v zvezi s predvidenimi vzdrževalnimi deli.
Sprejem tovrstnega odloka, ki ga sedaj zakon omogoča, bi bila kvalitetna pravna in
materialna podlaga za ureditev krajev naše občine.
2. POBUDA
Na 2. redni seji OS Občine Bled, 27.2.2007, je bil sprejet Odlok o razglasitvi hiše
Bodešče 12 za kulturni spomenik lokalnega pomena.
Sprejem omenjenega odloka je prav gotovo koristen za ohranitev etnološko kulturne
dediščine, predlagava pa, da se ponovno prouči vplivno območje tega kulturnega
spomenika, predvsem zato, da se ne zavira razvoj vasi.
3. POBUDA
Nujno najnujnejše popravilo stopnic ob glavnem parkirišču pod Hotelom Krim. Stopnice
so že nevarne za uporabo in že prihaja do nesreč pešcev.
Predlagava, da se to nemudoma uredi.
4. POBUDA
Za prijazen kraj starejšim predlagava, da se postavi oporna ograja po klančini med
vhodom v kopališče do Veslaške promenade nad kopališčem.
Davorina Pirc l.r., Srečko Vernig l.r.
Anton Mežan (LTM)
1. Prometna ureditev določenih delov Bleda
Mimo stavbe Partizana vodita dve cesti, obe enosmerni v isto smer, enako na Grajski in
Riklijevi cesti. Predlagal je, da bi v jeseni to stanje pregledali in uredili prometno ureditev
tako, da bo bolj prijazna do občanov.
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2. Pred letom je dal pobudo, da bi vsem občankam in občanom odgovarjali v roku 14 dni.
Župan to upošteva, vendar pa se dogaja, da to določene službe, kljub zagotovilu, ne
upoštevajo. Razume, da so nekatera vprašanja taka, da je težko odgovoriti v tako
kratkem času, vendar bi bil dober korak za prijazno občino, da v treh dneh občan dobi
pojasnilo, v kolikem času bo dobil konkreten odgovor. Izpostavil je eno zadevo, saj se je
občan z Dob obrnil nanj, njegovo ime pa bo posredoval naknadno na občino.
3. Pohvalil je, da so končno urejene usmerjevalne table za informacije, za WC in podobno.
Župan je pripomnil, da nekateri ne želijo reševati svojega problema ampak iščejo nove
»igralce«. V kolikor se problem vleče od leta 1995, verjetno ni krivda na strani občine.
Miran Lavrič (LT)
Poteka posodabljanje prometa na avtocesti. Kot turistični delavec in kot občan Bleda
zahteva, da občina protestira, ker Bled na avtocesti ni označen (s strani Jesenice) in premalo
prepoznaven. Občina naj zahteva, da se Bled primerno označi.
Župan je povedal, da je bilo že veliko urgenc in pričakuje, da bo zadeva kmalu rešena.
Ludvik Kerčmar (SD)
1. Na 4. redni seji je opozoril na problem zažiganja plastičnih strupenih odpadkov v obrtni
coni Lisice. Ponovno prihaja do tega, na Bledu in okolici se pojavlja veliko smradu.
Predlagal je, da naj ustrezne inšpekcijske službe ponovno preverijo, kam se odvažajo ti
odpadki (če se) oziroma ali se zažigajo v primerni peči.
2. Prav bi bilo, da občina lastnika na Seliški 1 pozove, da uredi okolico objekta, pokosi naj
travo in objekt primerno zapre.
Franc Pogačar (BL)
Imel je repliko na pobudi svetnice Davorine Pirc, saj je obe sprožil že sam: Fürstova svetilka
– za katero je bil dan odgovor že 15.11.2007 in pobuda za začetek postopka za pripravo
odloka po novem zakonu, za katero je bil ravno tako že dan odgovor.
Albert Vidic (LiRa)
Prosil je za poročilo o delu podžupanov za leto 2007, ločeno in tudi za prvo polletje 2008.
Franc Pretnar (SLS)
Glede na sprejet sklep na prejšnji seji v zvezi s koridorjem za SRC, je postavil vprašanje, ali
so že stekli postopki za izdelavo lokacijske dokumentacije.
Saša Repe je pojasnila, da je v izdelavi geodetski načrt celotnega območja trase in potekajo
dogovori z projektantom, da bo takoj po izdelavi posnetka pričel s pripravo dopolnitve
idejnega načrta, ki bo osnova za pričetek občinskega podrobnega prostorskega načrta. V
prvem sklopu, ki je vezan tudi na Seliše, je pospešeno v izdelavi projekt za izvedbo tega
dela, ko se SRC odcepi od Seliške ceste in je bil s sklepom naložen investitorjem znotraj
Seliš. Prvi rok za pridobitev geodetskega posnetka bo potekel v 45 dneh, po počitnicah bo
pridobljena s strani projektantov dopolnitev idejnega projekta, v jeseni pa se bo pričelo z
uradnim postopkom.
Ljubislava Kapus (ZLP)
V lanskem letu je bila izredna seja občinskega sveta zaradi Vile Rikli in glede na to, da bi se
morala obnova pričeti pomladi, je o tem želela pridobila informacijo.
Saša Repe je povedala, da je bil konec maja sestanek z investitorjem, g. Omanom, ki je
predvideval, da bi s prvimi deli, ki se nanašajo na rekonstrukcijo kletne etaže, pričel poleti,
kar bi pomenil precejšen poseg med vilo in cesto in posledično bi to pomenilo prometne
zagate. Občina na to ni pristala, glede na glavno sezono in potrebno zaporo celotne ceste,
zato je bilo dogovorjeno, da bo investitor z deli pričel 1.9.2008.
Anton Omerzel (SNS)
Opozoril je, da je svetnik Ludvik Kerčmar (SD) po dolgih letih dobil zaprosilo ge. Vampelj in
odpirajo se zadeve, ki so se vlekle že par let in za katere je bilo porabljeno ogromno denarja.
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Predlagal je rešitev – v prejšnjem mandatu je župan Jože Antonič polovico »smeti« plačeval
ge. Vampelj in tako je bil mir, zato naj tudi sedanji župan to naredi.
Aleš Vukelj (SNS)
1. Trim steza na Straži
Opazil sem, da je trim steza na Straži zelo zanemarjena in skoraj v celoti neuporabna.
Zato dajem pobudo, da se trim steza na Straži v celoti nadomesti z ustreznimi rekviziti in
markacijami.
2. Problematika naselja Dindol
Na pobudo krajanov Dindola dajem sledečo pobudo: Naprej se stanovalci naselja Dindol
zahvaljujejo občini Bled, da so konec leta 2007 postavili cestne oznake s cono 30 km.
Vendar na žalost ugotavljajo, da table niso ustrezne. V naselju je približno 50
šoloobveznih otrok, ki se ne morejo drugje igrati, kot na cesti. Zato krajani dajejo pobudo,
naj se postavi nove cestne oznake (2 x slika). Ob tem prosijo tudi občino, naj razmisli, kje
v bližnji okolici bi lahko naredilo otroško igrišče, zaradi varnosti otrok.

Točka 3:

Osnutek Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Vrtec Bled
Uvodno obrazložitev sta podali Aleksandra Žumer, svetovalka za pravne zadeve in Darja
Vernig, ravnateljica Vrtca Bled.
Poročilo predsednikov delovnih teles:
- Odbor za družbene dejavnosti – predsednik Janez Petkoš (SDS)
sprejem osnutka odloka, s pripombo, da se opravi poenotenje izrazov (Svet zavoda =
Svet vrtca) in pravopisni oz. redakcijski popravki in predlog občinskemu svetu v sprejem
po skrajšanem postopku;
- Statutarno pravna komisija – predsednica Davorina Pirc (LDS)
sklep, da ni formalno pravnih zadržkov za obravnavo osnutka na občinskem svetu;
(Od te točke naprej je glasovanje potekalo ponovno preko glasovalnih enot.)
Ker ni bilo razprave, je župan, po ugotovitvi prisotnosti, dal na glasovanje, prisotni (18
prisotnih) pa so sprejeli
SKLEPE:
1. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Bled, z redakcijskimi popravki.
(glasovanje: 18 ZA, 0 PROTI)
2. Občinski svet Občine Bled se strinja, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Bled. v skladu s 73. členom Poslovnika
Občinskega sveta Občine Bled – UPB (Ur. list RS, št. 41/2005), obravnava in
sprejme po skrajšanem postopku.
(glasovanje: 15 ZA, 1 PROTI)
3. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Bled.
(glasovanje: 17 ZA, 0 PROTI)
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Točka 4:

Potrditev cene storitev pomoči na domu od 1.7.2008 dalje in zaposlitev 5.
oskrbovalke
Uvodno obrazložitev je podala Sonjo Šlibar, vodja odd. za gospodarstvo in družbene
dejavnosti.
Poročili predsednikov delovnih teles:
- Odbor za družbene dejavnosti – predsednik Janez Petkoš (SDS)
sprejem predlaganih sklepov ter predlog občinskemu svetu v sprejem:
- Odbor za proračun in finance – predsednica Jana Špec (SD)
sprejem predlaganih sklepov ter predlog občinskemu svetu v sprejem;
V razpravi se je mag. Slavko Ažman (ZLP) strinjal, da se podpre predlagane sklepe.
Matjaž Berčon (N.Si) je menil, da bi moral mogoče ta javni zavod razmišljati o pridobitvi
sredstev iz drugih virov, ne samo iz proračuna, mogoče z opravljanjem neke tržne
dejavnosti. Gre za princip, ali nas nekdo postavlja pred dejstva, ali pa nekdo konstruktivno
razmišlja in se zaveda, da vse ne pade iz občinskega proračuna.
Jana Špec (SD) je pripomnila, da je bilo tudi na seji odbora govora o tem, ali bi lahko poiskali
dodatnega ponudnika za te storitve, da bi lahko vplivali na bolj konkurenčne cene. Ker je
treba imeti za te storitve koncesijo in stvari niso tako enostavne, gre za dela, opravila in
storitve, ki zahtevajo določene kvalifikacije in odgovornost, so bili predlagani sklepi sprejeti.
Mogoče bi v bodočnosti poiskali dodatne, konkurenčne ponudnike.
Anton Omerzel (SNS) je opozoril, da mogoče mnogi še ne potrebujejo teh storitev, vendar ne
gre za velika sredstva in bi morali predlagane sklepe podpreti.
Davorina Pirc (LDS) je menila, da ne bo problema sprejeti sklepa o tem, da se zaposli še 5
oskrbovalka. Po pregledu posameznih obrazcev pa so se ji zdela razmerja malo nelogična
oz. je želela dodatno razlago. Dodatna zaposlitev znaša 1.451€/mesečno, stroški dela
znašajo 1.262€, stroški materiala 188€, indirektni stroški so v mejah normale. Na to dodatno
negovalko je »pripet« en zaposlen, ki pa ima, zaradi kvalifikacij, drugo strukturo svoje cene
oz. povprečnih mesečnih stroškov (stroški dela 2.100€, stroški materiala 2.000€). S tega
stališča bi prej glasovali za to, da se zaposli še ena oseba po prejšnji kalkulaciji.
Ludvik Kerčmar (SD) se je strinjal s predlaganimi sklepi in z možnostjo, da se pridobi
dodatna konkurenca na tem področju.
Srečko Vernig (LDS) je menil, da predstavljene kalkulacije ne držijo. Iz gradiva je razvidno,
da so standardi taki, da upoštevajo 0,5 vodje na 100 uporabnikov in 0,5 koordinatorja na 20
oskrbovancev na domu. Že sedaj, ko so štiri oskrbovalke, bi moral biti predviden tudi
koordinator. Če se bo povečalo število oskrbovancev (iz 20 na 30), potem se v sorazmerju
ne povečujejo tudi stroški koordinatorja in vodje. Pri pregledu vseh navedenih številk je
ugotoviti, da se ne povečujejo samo stroški prepotrebne negovalke, ampak tudi režije.
Dodal je še, da ni dileme v tem, ali se to potrebuje ali ne, ampak sklepi so nedvoumno
napisani, vendar pa se mu ni zdela temu primerna obrazložitev.
Na vse pripombe je dodatno obrazložitev podala Sonja Šlibar.
Župan je po končani razpravi in po ugotovitvi prisotnosti, dal na glasovanje, prisotni (16
prisotnih) pa so sprejeli
SKLEPE I:
1. Cena za neposredno socialno oskrbo, ki jo plača uporabnik, znaša od 1.7.2008
dalje:
 cena neposredne socialne oskrbe na domu ……………….. 4,30 € na uro
 cena neposredne socialne oskrbe na domu - nedelja ……. 6,02 € na uro
 cena neposredne socialne oskrbe na domu – državni prazniki … 6,45 € na uro
2. Vir pokritja zaradi povišanja cen storitev zagotavljamo s prerazporeditvijo v skladu
s 5. členom Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008 (UL RS št. 20/08,
dne 27.2.2008) iz proračunske postavke 20060201 – Sredstva za novorojence na
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proračunsko postavko 20050203 – Sofinanciranje nege na domu v višini 7.000,00
€.
(glasovanje: 14 opredeljenih - 13 ZA, 1 PROTI)
SKLEPE II:
1. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog zaposlitve 5. oskrbovalke
za
nedoločen čas za izvajanje storitve pomoči na domu s 1.7. 2008.
2. Vir pokritja zaradi zaposlitve 5. oskrbovalke za nedoločen čas zagotavljamo s
prerazporeditvijo v skladu s 5. členom Odloka o proračunu Občine Bled za leto
2008 (Ur.l.RS, št. 20/08, dne 27.2.2008) iz proračunske postavke 20050401 –
Družinski pomočnik, na proračunsko postavko 20050203 – Sofinanciranje nege na
domu v višini 6.000,00 €.
(glasovanje: 15 ZA, 1 PROTI)

Točka 5:

Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva,
gozdarstva in podeželja v Občini Bled
Uvodno obrazložitev je podala Sonja Šlibar, vodja odd. za gospodarstvo in družbene
dejavnosti.
Poročila predsednikov delovnih teles:
- Odbor za gospodarske dejavnosti – član Boris Cvek (LGER)
sprejem pravilnika, z upoštevanjem popravkov MKGP ter predlog občinskemu svetu v
sprejem;
- Odbor za proračun in finance – predsednica Jana Špec (SD)
sprejem predlaganega sklepa ter predlog občinskemu svetu v sprejem;
- Statutarno pravna komisija – predsednica Davorina Pirc (LDS)
sklep, da ni formalno pravnih zadržkov za obravnavo osnutka na občinskem svetu, s
pripombo, da se popravi preambula;
Anton Mežan (LTM) je omenil kriterije, na podlagi katerih bi komisija za kmetijstva delila
sredstva, Gre za to, da če bodo v komisiji npr. člani iz Zasipa, Sela ali Ribna, bo nek prosilec
iz Kupljenika ali Boh. Bele verjetno ta sredstva težje dobil. Mogoče bi morali dodelati neke
kriterije, ali bodo imeli prednost tisti, ki se bodo odločili za razvoj turizma ali podobno.
Sonja Šlibar je pojasnila, da so pogoji in intenzivnosti ukrepa navedene v pravilniku, vendar
pa glede na dosedanje izkušnje ne skrbi, da bodo sredstva sploh porabljena.
Ker ni bilo več razprave, je po predhodni ugotovitvi prisotnosti, 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 Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Bled.

Točka 6:

Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in
projekte s področja družbenih dejavnosti v Občini Bled
Uvodno obrazložitev je podala Sonja Šlibar, vodjo odd. za gospodarstvo in družbene
dejavnosti.
Poročilo predsednikov delovnih teles:
- Odbor za družbene dejavnosti – predsednik Janez Petkoš (SDS)
sprejem pravilnika s pripombo, da se opravijo redakcijski popravki v 4. členu ter predlog
občinskemu svetu v sprejem;
- Odbor za proračun in finance – predsednica Jana Špec (SD)
sprejem predlaganega sklepa ter predlog občinskemu svetu v sprejem;
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-

Statutarno pravna komisija – predsednica Davorina Pirc (LDS)
sklep, da ni formalno pravnih zadržkov za obravnavo osnutka na občinskem svetu;

Miran Lavrič (LT) je opozoril, da glede na to, da se bodo sredstva dodeljevala vsako leto po
sprejemu proračuna, bo postopek trajal veliko dlje kot do sedaj. Ali je predvideno, kako bodo
klubi, društva, itd. dobivali sredstva med tem časom, ko bo objavljen razpis in podpisom
pogodb.
Ker ni bilo več razprave, je župan, po predhodni ugotovitvi prisotnosti, dal na glasovanje,
prisotni (18 prisotnih – 18 opredeljenih) pa so soglasno (z 18 glasovi ZA), sprejeli
SKLEP:
Občinski svet Občine Bled sprejme Pravilnik dodeljevanju sredstev občinskega
proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti v Občini Bled, s
pripombami na 4. člen.

Točka 7:

Osnutek Odloka o razglasitvi cerkve Sv. Andreja na Rečici za kulturni
spomenik lokalnega pomena
Uvodno obrazložitev je podala Sonja Šlibar, vodja odd. za gosp. in družbene dejavnosti.
Poročilo predsednikov delovnih teles:
- Odbor za družbene dejavnosti – predsednik Janez Petkoš (SDS)
sklep, da se osnutek odloka ne sprejme in predloga, da se pri pripravi novega odloka
upošteva pripomba odbora, da se vplivno območje zmanjša;
- Odbor za prostor in varstvo okolja – predsednik mag. Slavko Ažman (ZLP)
sprejem osnutka odloka, s pripombo, da se iz predlaganega vplivnega območja cerkve
Sv. Andreja izločijo zemljišča parc. št. 126/2, 100, k.o. Rečica in del zemljišč parc. št. 98,
97, 96, 95 in 92, k.o. Rečica ter predlog občinskemu svetu v sprejem;
- Odbor za turizem – predsednik Anton Mežan (LTM)
sprejem osnutka odloka, s pripombo, da se parcela št. 162/2 izvzame iz vplivnega
območja spomenika ter predlog občinskemu svetu v sprejem;
- Statutarno pravna komisija – predsednica Davorina Pirc (LDS)
sklep, da se preveri pravno formalno zaveda upoštevati smernice (konkretno vplivno
območje) Zavoda, ali občinski svet lahko v tem delu spreminja predlagani odlok; ter
sklep, da ni formalno pravnih zadržkov za obravnavo osnutka na občinskem svetu;
Aleksandra Žumer je podala pojasnilo glede pravno formalne zaveze za upoštevanje
smernic.
V razpravi so bile dane pripombe, predlogi in mnenja:
Matjaž Berčon (N.Si)
- Lokalna skupnost je samostojna in suverena na tem, kaj počne s svojim prostorom in
kako z njim razpolaga in za kaj ga namenja.
- Predlagal je, da predlagatelj do priprave predloga odloka iz vplivnega območja izvzame
parcele 58/1, 58/2, 60, 66/5, 66/6, 78/1, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90/1, 92, 94/2, 95, 96, 97,
98, 99, 100 in 126/2.
Na predlog svetnika Franca Pretnarja (SLS) so prisotni (18 prisotnih) soglasno sprejeli
sklep: V razpravi lahko sodeluje predsednik KS Rečica, Zoran Pogačnik.
Zoran Pogačnik je predstavil stališča krajanov Rečice, za cerkev Sv. Andreja in tudi za
Mrakovo domačijo.
Radoslav Mužan (LTM)
- Če bi sprejeli odlok v predlagani obliki, lahko pride do problemov, kot je bilo to že v
Bodeščah. Krajani morajo povedati svoje mnenje, ki ga je treba upoštevati.
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Župan je pojasnil, da bodo v Bodeščah vse zadeve urejene. Sam, kot etnolog, pa
zagovarja ohranjanje vedut in krajine.
Anton Mežan (LTM)
- Če se parcele, kot je predlagal svetnik Matjaž Berčon (N.Si), iz odloka izvzamejo, to ne
pomeni, da bo potem vse to področje pozidano, saj to ni dovoljeno po PUPu.
- Želel je odgovor, kako bo zaščita vplivala na pot – v kolikor bo to ovira, naj se pot naredi
pred sprejetjem odloka.
Saša Repe je pojasnila, da odmera ni problem, če se odlok sprejme, treba je samo
pridobiti soglasje lastnika.
Janez Petkoš (SDS)
- Vsa leta je cerkev ohranjen v prvotni obliki. Sprejem odloka se lahko odloži za določen
čas, v tem času pa naj se meja vplivnega območja življenjsko postavi.
- Omenil je parceli 124 in 125, ki naj bi jih zaščitili – v kolikor bi to naredili, bodo nastale
težave, saj na tem delu poteka koridor za SRC oziroma priključek na Rečico.
Saša Repe je pojasnil, da je bilo stanje teh parcel že urejeno in se ne prekrivajo.
Priključek pa bo potekal za železnico.
Anton Omerzel (SNS)
- Mogoče gre pri tem za pomanjkljivo raziskavo zavoda in premajhnega posluha do
domačinov, pred sprejemom takih in podobnih odlokov. Naj se sprejem predlaganega
odloka odloži do uskladitve.
Župan je opozoril, da je bila javna razgrnitev opravljena in ravno tako sestanek s krajani.
Ljubislava Kapus (ZLP)
- Prav bi bilo, da se skupaj s cerkvijo zavaruje grič in širše območje. Na odlok ni bilo danih
veliko pripomb in zato ni ovire, da bi ga sprejeli.
mag. Slavko Ažman (ZLP)
- Ponovno je opozoril, da se obravnava osnutek, na katerega je mogoče podati pripombe.
Končna odločitev bo sprejeta na naslednji seji, zato naj se osnutek s pripombami
sprejme.
Davorina Pirc (LDS)
- Zanimalo jo je, kje je pravna podlaga za 7. člen odloka (gospodarjenje s spomenikom) –
če se nekomu da določene obveznosti, verjetno obstajajo tudi sankcije. Kaj pomeni
definicija dobrega gospodarja in podlaga za vzdrževanje na lastne stroške.
Aleksandra Žumer je povedala, da je v 36. členu Zakona o varstvu kulturne dediščine
določeno: lastnik oz. posestnik mora s spomenikom ravnati kot dober gospodar. V
nadaljevanju zakon govori o dolžnosti varovanja spomenika in izrecno določa, da lastnik
mora varovati spomenik v sorazmerju s svojimi zmožnostmi. Določeno je tudi, da lahko
zavod za varovanje kulturne dediščine lastniku z odločbo naloži izvedbo določenih
ukrepov za izvedbo varovanja v sorazmerju z možnostmi lastnika, ob upoštevanju koristi
in ugodnosti, ki jih ima od dediščine.
Albert Vidic (LiRa)
- Predlagal je, da naj odlok ostane v fazi osnutka, saj je kasneje možno sprejeti popravke
samo še z amandmaji.
Srečko Vernig (LDS)
- Treba je ohranjati kulturno dediščino, vendar je treba imeti posluh tudi do prebivalcev na
tem območju. Tudi če se varovalni pas zoži, občina še vedno preostanek tega pasu ureja
s PUPi, ki so zadostna varovalka, da se ne bi izvajali posegi, ki ne bi bili skladni s
kulturno dediščino.
Franc Pretnar (SLS)
- Apeliral je na prisotne, da se sprejme osnutek, pri pripravi predloga pa naj se upoštevajo
dane pripombe. Samo sprejet odlok je lahko podlaga za pridobitev določenih sredstev za
obnovo oz. vzdrževanje.
mag. Slavko Ažman (ZLP)
- Strinjal se je, da bi lahko odlok ostal v fazi osnutka.
Aleksandra Žumer je obrazložila postopke obravnave odlokov in posameznih faz.
Po končani razpravi je po predhodni ugotovitvi prisotnosti, župan dal na glasovanje, prisotni
(18 prisotnih – 15 opredeljenih) pa so s 14 glasovi ZA in 1 PROTI, sprejeli

13

SKLEPA:
1. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o razglasitvi cerkve Sv.
Andreja na Rečici za kulturni spomenik lokalnega pomena, s pripombami delovnih
teles in iz razprave.
2. Predlagatelj naj pripombe, dane na osnutek odloka, upošteva pri pripravi predloga;
v kolikor jih ne bo upošteval, naj navede ustrezno obrazložitev.

Točka 8:

Osnutek Odloka o razglasitvi Mrakove domačije na Rečici za kulturni
spomenik lokalnega pomena
Uvodno obrazložitev je podala Sonja Šlibar, vodja odd. za gospodarstvo in družbene
dejavnosti.
Poročila predsednikov delovnih teles:
- Odbor za družbene dejavnosti – predsednik Janez Petkoš (SDS)
sprejem osnutka odloka ter predlog občinskemu svetu v sprejem;
- Odbor za prostor in varstvo okolja – predsednik mag. Slavko Ažman (ZLP)
sprejem osnutka obloka, s pripombo, da se v zadnjem odstavku 8. člena dodajo poleg
parc. št. 246, k.o. Rečica, še parcele št. 257 in 258, k.o. Rečica ter predlog občinskemu
svetu v sprejem;
- Odbor za turizem – predsednik Anton Mežan (LTM)
- sprejem osnutka odloka ter predlog občinskemu svetu v sprejem;
- Statutarno pravna komisija – predsednica Davorina Pirc (LDS)
sklep, da ni formalno pravnih zadržkov za obravnavo osnutka na občinskem svetu;
V razpravi so bile dane pripombe, predlogi in mnenja:
Franc Pretnar (SLS)
- Zanimalo ga je, ali je zaščitena tudi stavba hleva.
Saša Repe je povedala, da so v območju varovanja tri parc. št.: 246, 257 in 258, k.o.
Rečica, tudi gospodarsko poslopje, ki je varovano kot del spomenika.
Albert Vidic (LiRa)
- Želel je vedeti, kaj se bo zgodilo z objektom, če ga ne bo nihče vzdrževal, saj je veliko
število lastnikov – kakšen bo način zaščite poslopja.
Župan je menil, da bi bila pametna rešitev v tem, da bi vse odkupila občina, saj gre za
zadnjo tako ohranjeno kmetijo.
Sonja Šlibar je povedala, da glede na slabo stanje in množično lastništvo, je proglasitev
za kulturni spomenik neka spodbuda lastnikom, da z njim bolje gospodarijo oz. da
pospešijo svojo odločitev in ga prodajo, ni nujno občini.
Maksimiljan Osvald je dodal še, da se bo z zaščito vrednost nepremičnine stabilizirala in
večja bo možnosti pridobitve nepremičnine.
mag. Slavko Ažman (ZLP)
- Pripomnil je, da dejstvo, da je veliko lastnikov, ima občina deleže kupovati posamično.
Anton Mežan (LTM)
- Zanimalo ga je, zakaj nebi bilo mogoče posamično odkupovanje deležev.
Aleksandra Žumer je pojasnila, da je dedičev okoli 60 in ki so še vedno skupni lastniki.
Tudi če bi kupovali po deležih, bi občina morali od vseh pridobiti soglasje, enako bi
veljalo v primeru, da bi nekdo občini svoj delež poklonil.
Srečko Vernig (LDS)
- Ko bodo znani vsi lastniki, se bo lahko postopek odvijal naprej in vsaka predhodna
debata o tem je odveč.
Maksimiljan Osvald je predlagal, da bi ob sprejemu predloga odloka, sprejeli dodaten
sklep, da to nepremičnino odkupi občina.
Ker ni bilo več razprave, je župan, po predhodni ugotovitvi prisotnosti, dal na glasovanje,
prisotni (18 prisotnih – 17 opredeljenih) pa so s 17 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli
SKLEPA:
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1. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o razglasitvi Mrakove domačije
na Rečici za kulturni spomenik lokalnega pomena, s pripombami delovnih teles in
iz razprave.
2. Predlagatelj naj pripombe, dane na osnutek odloka, upošteva pri pripravi predloga;
v kolikor jih ne bo upošteval, naj navede ustrezno obrazložitev.

Točka 9:

Predlog za organiziranje dodatne stanovanjske enote Varne hiše
Gorenjske
Uvodno obrazložitev je podala Sonja Šlibar, vodja odd. za gospodarstvo in družbene
dejavnosti.
Poročila predsednikov delovnih teles:
- Odbor za družbene dejavnosti – predsednik Janez Petkoš (SDS)
sprejem predlaganih sklepov ter predlog občinskemu svetu v sprejem;
- Odbor za proračun in finance – predsednica Jana Špec (SD)
sprejem predlaganih sklepov ter predlog občinskemu svetu v sprejem;
mag. Slavko Ažman (ZLP) je opomnil, da za tako pomembno zadevo, ne sme biti žal
sredstev in predlagani sklepi naj se podprejo.
Druge razprave ni bilo, zato je župan dal, po predhodni ugotovitvi prisotnosti, na glasovanje,
prisotni (18 prisotnih – 18 opredeljenih) pa so soglasno (z 18 glasovi ZA), sprejeli
SKLEPE:
1. Občinski svet Občine Bled podpira projekt organiziranja dodatne stanovanjske
enote Varna hiša Gorenjske, kot je predstavljen v povzetku programske naloge, ki
jo je pripravilo Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša
Gorenjske ter vsi gorenjski Centri za socialno delo.
2. Vir pokritja za sofinanciranje nakupa opreme za dodatno stanovanjsko enoto
Varna hiša Gorenjske zagotavljamo s prerazporeditvijo v skladu s 5. členom
Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008 (UL RS št. 20/08, dne 27. 2. 2008)
iz proračunske postavke 20050404 – Komuna - Žarek Jesenice, Marijin dom in
druga društva na proračunsko postavko 20050403 – Varna hiša v višini 580,00 €.
3. Občina Bled že sofinancira dejavnost Varne hiše Gorenjske, župan pa bo v okviru
svojih pristojnosti predlagal občinskemu svetu, da se v naslednjih letih zagotovijo
ustrezna sredstva za širitev dejavnosti Varne hiše Gorenjske na novi lokaciji.

Točka 10:

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za središče Bleda – H1 – Astoria
Uvodno obrazložitev je podala Saša Repe, vodja odd. za varstvo okolja in urejanje prostora.
Poročila predsednikov delovnih teles:
- Odbor za prostor in varstvo okolja – predsednik mag. Slavko Ažman (ZLP)
sprejem predloga odloka ter predlog občinskemu svetu v sprejem;
- Odbor za turizem – predsednik Anton Mežan (LTM)
sprejem predloga odloka ter predlog občinskemu svetu v sprejem:
- Odbor za gospodarsko infrastrukturo – predsednik Franc Pogačar (BL)
sprejem predloga odloka ter predlog občinskemu svetu v sprejem;
- Statutarno pravna komisija – predsednica Davorina Pirc (LDS)
sklep, da ni formalno pravnih zadržkov za obravnavo osnutka na občinskem svetu;
Ker ni bilo razprave, je po predhodni ugotovitvi prisotnosti, župan dal na glasovanje, prisotni
(18 prisotnih – 18 opredeljenih) pa so soglasno (z 18 glasovi ZA), sprejeli
SKLEP:
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Občinski svet Občine Bled sprejme Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda – H1 – Astoria.

Točka 11:

Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje
planske celote Bled
Uvodno obrazložitev je podala Saša Repe, vodja odd. za varstvo okolja in urejanje prostora.
Poročili predsednikov delovnih teles:
- Odbor za prostor in varstvo okolja – predsednik mag. Slavko Ažman (ZLP)
sprejem predlaganih sklepov ter predlog občinskemu svetu v sprejem;
- Statutarno pravna komisija – predsednica Davorina Pirc (LDS)
sklep: predlog občinskemu svetu, da sprejme obvezno razlago;
Ker ni bilo razprave, je po predhodni ugotovitvi prisotnosti, župan dal na glasovanje, prisotni
(18 prisotnih – 18 opredeljenih) pa so s 17 glasovi ZA in 1 PROTI, sprejeli
SKLEPA:
1. Občinski svet Občine Bled soglaša, da se Obvezna razlaga Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled, v skladu s 3. odstavkom 75.
člena, v povezavi z 72. členom Poslovnika občinskega sveta – UPB (Uradni list RS
št. 51/05), obravnava in sprejme po hitrem postopku.
2. Občinski svet Občine Bled sprejme Obvezno razlago Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje planske celote bled.

Točka 12a: Premoženjsko pravne zadeve:
Odkup zemljišča s parc. št. 194, 207, 208, 209, 211/1, 211/2, 211/3 in 212, k.o. Želeče, v
skupni izmeri 9625 m2
Uvodno obrazložitev je podal Maksimiljan Osvald.
Poročila predsednikov delovnih teles:
- Odbor za prostor in varstvo okolja – predsednik mag. Slavko Ažman (ZLP)
sprejem predlaganih sklepov, s pripombo, da se po pridobitvi zemljišč vsakokratnemu
bodočemu najemniku določijo pogoji ravnanja z zemljišči na vodovarstvenem območju ter
predlog občinskemu svetu v sprejem;
- Odbor za proračun in finance – predsednica Jana Špec (SD)
sprejem predlaganih sklepov ter predlog občinskemu svetu v sprejem;
- Odbor za gospodarsko infrastrukturo – predsednik Franc Pogačar (BL)
sprejem predlaganih sklepov ter predlog občinskemu svetu v sprejem;
Ludvik Kerčmar (SD) se je strinjal s to odločitvijo za odkup zemljišča, saj bo s tem občina
imela večji vpliv na tem območju.
mag. Slavko Ažman (ZLP) je opozoril na probleme, ki so nastajali zaradi uporabe tega
območje okoli vodnega zajetja, saj ni bilo pravega vpliva in je prosil za sprejem predlaganih
sklepov. Predlagal je še sprejem dodatnega sklepa in sicer da se po opravljenem odkupu, z
vsakokratnim najemnikom sklene ustrezna pogodba, v kateri so določijo pogoji uporabe v
skladu z vodovarstvenim področjem. Obenem bi bila to zavezujoča določba, ki bi v primeru
neupoštevanja pomenila konec pogodbe.
Ker ni bilo več razprave, je po predhodni ugotovitvi prisotnosti, župan dal na glasovanje,
prisotni (16 prisotnih – 15 opredeljenih), pa so s 15 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejel
SKLEPE:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišča s parc. št. 194, 207, 208, 209,
211/1, 211/2, 211/3 in 212, k.o. Želeče, v skupni izmeri 9625 m2, za 26.784,96 EUR, s
pripombo Odbora za varstvo okolja in urejanje prostora.
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2. Vse stroške nastale z odkupom zemljišča plača kupec.
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis kupoprodajne pogodbe.

Točka 12b: Premoženjsko pravne zadeve:
Zamenjava zemljišč parc. št. 513/2, 513/6, 1171/3, 1171/4, k.o. Želeče, v skupni izmeri
684 m2, za zemljišča parc. št. 809/14, v izmeri 364 m2 in parc. št. 809/11, k.o. Želeče, v
izmeri 4122 m2, skupno 4486 m2.
Uvodno obrazložitev je podal Maksimiljan Osvald.
Poročila predsednikov delovnih teles:
- Odbor za prostor in varstvo okolja – predsednik mag. Slavko Ažman (ZLP)
sprejem predlaganih sklepov ter predlog občinskemu svetu v sprejem;
- Odbor za gospodarsko infrastrukturo – predsednik Franc Pogačar (BL)
sprejem predlaganih sklepov ter predlog občinskemu svetu v sprejem;
- Odbor za turizem – predsednik Anton Mežan (LTM)
sprejem predlaganih sklepov in predlog občinskemu svetu v sprejem, s pripombo, da se v
menjalni pogodbi investitorja tudi zadolži, da mora za predmetno zemljišče izdati
potrebno soglasje za izgradnjo južne razbremenilne ceste;
- Odbor za proračun in finance – predsednica Jana Špec (SD)
sprejem predlaganih sklepov ter predlog občinskemu svetu v sprejem in predlog, da se v
menjalno pogodbo vključi, da potencialni kupec daje predhodno soglasje za gradnjo
razbremenilne ceste;
Saša Repe je pojasnila, da je v osnutek pogodbe že vključeno ustrezno določilo, kot je bil
predlog odbora za turizem in odbora za proračun in finance.
Blaž Ažman (SDS) je postavil vprašanje, kje bo lastnik zagotovil parkirne prostore obstoječim
stanovalcem.
Maksimiljan Osvald je pojasnil, da bo zgrajena parkirna hiša, s 4 parkirnimi prostori zgoraj in
z ekološkim otokom ter parkirnimi prostori pod zemljo. Povedal je še, da je bil z vsemi lastniki
opravljen sestanek, kjer jim je bil predložen, s strani investitorja, projekt gradnje in s katerim
so se vsi strinjali. Projekti so v pripravi in po podpisu menjalne pogodbe bodo lahko stekli vsi
postopki za gradnjo.
Po končani razpravi je župan, po predhodni ugotovitvi prisotnosti, dal na glasovanje, prisotni
(16 prisotnih - 16 opredeljenih) pa so s 15 glasovi ZA in 1 PROTI, sprejeli
SKLEPE:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi zamenjavo zemljišč parc. št. 513/2, 513/6, 1171/3,
1171/4, k.o. Želeče, v skupni izmeri 684 m2, za zemljišči parc. št. 809/14 in 809/11,
k.o. Želeče, v skupni izmeri 4486 m2. Zemljišča je ocenil uradni cenilec in
izvedenec.
2. Vsaka stranka nosi svoje stroške menjave navedenih nepremičnin.
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe.

Točka 12c: Premoženjsko pravne zadeve:
Odkup zemljišča parc. št. 365, k.o. Ribno, v izmeri 2829 m2, v skupni vrednosti 23.000€
(8,13€/m2)
Uvodno obrazložitev je podal Maksimiljan Osvald.
Poročili predsednikov delovnih teles:
- Odbor za prostor in varstvo okolja – predsednik mag. Slavko Ažman (ZLP)
sprejem predlaganega sklepa in predlo občinskemu svetu v sprejem;
- Odbor za proračun in finance – predsednica Jana Špec (SD)
sprejem predlaganih sklepov ter predlog občinskemu svetu v sprejem;
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Ker ni bilo razprave, je po predhodni ugotovitvi prisotnosti, župan dal na glasovanje, prisotni
(14 prisotnih – 13 opredeljenih) pa so s 13 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli
SKLEPE:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi nakup zemljišča parc. št. 365, k.o. Ribno, v izmeri
2829 m2, v skupni vrednosti 23.000€ (8,13€/m2).
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec.
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe.

Točka 13:
Spremembe cen pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Bled
Uvodno obrazložitev je podal Za uvodno obrazložitev prosim Mirka Ulčarja, direktorja JP
Infrastruktura Bled d.o.o.
Poročili predsednikov delovnih teles:
- Odbor za gospodarsko infrastrukturo – predsednik Franc Pogačar (BL)
sprejem predlaganega sklepa ter predlog občinskemu svetu v sprejem in dodatne sklep:
Infrastruktura Bled d.o.o. mora sredstva, pridobljena s povečanjem cen pokopališče in
pogrebne dejavnosti, nameniti za večji obseg vzdrževanja pokopališč oz. za
zagotavljanje višjega standarda storitev;
- Odbor za proračun in finance – predsednica Jana Špec (SD)
sprejem predlaganega sklepa ter predlog občinskemu svetu v sprejem;
Ker ni bilo razprave, je po predhodni ugotovitvi prisotnosti, župan dal na glasovanje, prisotni
17 prisotnih – 16 opredeljenih) pa so s 16 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli
SKLEP:
Občinski svet Občine Bled potrjuje nove cene pokopališke in pogrebne dejavnosti, z
veljavnostjo od 1.1.2008 oz. 1.7.2008, s pripombo Odbora za gospodarsko
infrastrukturo. Cene se letno usklajujejo z indeksom rasti življenjskih potrebščin,
objavljenem v Uradnem listu RS.

Točka 14:

Poziv Ministrstvu za okolje in prostor za ponovno uvrstitev območja
Berja in Piškovice v območje Natura 2000
Uvodno obrazložitev je podal mag. Slavko Ažman (ZLP), ki je skupaj z podpisanimi člani
občinskega sveta (Franc Pogačar (BL), Jana Špec (SD), Ludvik Kerčmar (SD), Aleš Vukelj
(SNS), Anton Omerzel (SNS), Albert Vidic (LiRa) in Miran Lavrič (LT)), vložil predlog za
obravnavo te točke. Predlagan je bil sklep: »Občinski svet Občine Bled sprejme poziv
Ministrstvu za okolje in prostor za ponovno uvrstitev območja Berja in Piškovice v območje
Natura 2000.«
Besedilo poziva: »Poziv Ministrstvu za okolje in prostor
Občina Bled poziva Ministrstvo za okolje in prostor, da čim prej ponovno vključi območje
Berja in Piškovice v območje Natura 2000.
Širše območje Brja je bilo zaradi rastišča Loeselove grezovke, lehnjakotvornih izvirov in
povirnih barij z reziko uvrščena na prvi, izključno strokovni seznam območij natura 2000 v
Sloveniji. To pomeni, da je bila dolina Save Dolinke pri Bledu uvrščena med evropsko
naravno dediščino. Naravovarstvena stroka je dolino Save Dolinke med Piškovico in
povirjem pri Višnjarju opredelila kot enega najvrednejših delov slovenske narave. Žal pa je
bilo to območje v zaključni fazi priprave seznama posebnih varstvenih območij v nasprotju s
strokovnimi priporočili z njega izbrisano.
V občini Bled zato od Ministrstva za okolje in prostor pričakujemo, da bo pri določanju
dokončnega seznama območij Natura 2000 upoštevalo izključno strokovna merila ter da bo
Brje in Piškovico ponovno uvrstilo na seznam zavarovanih območij.
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Vključitev v naturo 2000 bo omogočila res učinkovito zavarovanje omenjenih naravnih
vrednot ter je hkrati pogoj za pridobitev sredstev iz strukturnih skladov za ustrezno
upravljanje s tem območjem.«
V razpravi je Anton Mežan (LTM) dejal, da je referendumska volja znana in naj tako ostane.
Ni se strinjal, da je bil predlog za dodatno točko dan pred sejo na mizo. Pričakovati bi bilo, da
bi bilo točki priloženo gradivo in da bi bil organiziran sestanek z lastniki zemljišč tega
območja. Če je treba, da občinski svet o tem odloča, naj se pripravi natančno gradivo z
grafikami, opravi naj se sestanek z lastniki in skliče naj se izredna seja.
mag. Slavko Ažman (ZLP) je pojasnil, da lastniki pri tem ne bodo prizadeti. Obstaja veljaven
odlok o zaščiti povirij, ki natančno definira območja. Lastnikom se ne spreminja stanja, daje
pa se jim dodatna možnost pridobitev evropskih sredstev.
Matjaž Berčon (N.Si) je pripomnil, da se ni strinjal z uvrstitvijo te točke na dnevni red. Ne
more se govoriti v imenu lastnikov, saj morajo oni sami izraziti svojo voljo. Špekulirati z
evropskimi sredstvi brez podlage je nesmiselno, saj sam še ni nikoli zasledil takega primera.
Že pri obravnavi prejšnjih točk so prisegali na stroko in strokovne podlage, pri tej točki pa leteh ni, saj gradivo ni ustrezno pripravljeno. Pritiskati na javnost in člane občinskega sveta
zavoljo višjih interesov je demagogija in ni korektno, da se pred sejo seznanijo s takimi
zadevami.
Anton Omerzel (SNS) se je ravno tako strinjal, da ni prav, da so bili šele pred sejo seznanjeni
s to točko. V preteklosti, ko je bilo govora o Brju, je tudi sam odigral vlogo proti gradnji
elektrarne, čeprav je kasneje prišel do tega, da če bo država odločila o tem, verjetno občina
ne bo mogla veliko narediti. Zadeve je treba utemeljiti. Sam je proti temu, da se tam karkoli
gradi, vendar ni prav, da se v zadnjih trenutkih na njih vpliva.
Franc Pretnar (SLS) je menil, da je meja med občinama Žirovnica in Bled reka Sava in če se
prav spomni, je občina Žirovnica sprejela predlog o gradnji elektrarne, Bled pa ne. Predlagal
je, da se ta zadeva pusti državi, naj ona o tem odloči, na podlagi proučitve energetskih in
drugih potreb.
Ljubislava Kapus (ZLP) je poudarila, da ne gre za izsiljevanje. Na lokalni ravni se ve, kaj je
dobro za kraj in ne sme se prepustiti odločitve državi. Ravno zato, da ne bo storjenega nekaj,
kar v blejski prostor ne spada, se je treba boriti. Gre za referendumsko odločitev, ki jo je
treba čuvati tudi v bodoče in s predlaganim ukrepom bi jo lahko. Ko je bila Natura 2000 v
pripravi, je bilo Brje eno najbolj strokovno potrjenih območij za zaščito, vendar je bilo kasneje
zaradi lobiranja izvzeto. Gradiva pa ni bilo mogoče tako na hitro ustrezno pripraviti.
Aleš Vukelj (SNS) se je strinjal, da je treba pripraviti ustrezno gradivo, ter po potrebi skliče
izredna seja.
Matjaž Berčon (N.Si) je dodal, da razglasitev za območje Natura 2000 tega območja ne bo
rešila pred morebitno odločitvijo, da se nameni za drugo namembnost. Natura 2000 ne
pomeni absolutne zaščite, ampak samo določeno.
Franc Pogačar (BL) je povedel, da občina ima odlok o zaščiti teh območij. Po drugi strani je
država odstopila o gradnje in doinstalacije HE Moste, ker je Odbor za zaščito Save Dolinke
spreminjal mnenja, kot je bilo objavljeno v medijih. Četudi to območje ne preide v Naturo
2000, se na njem ne more nič zgoditi, ker ima občina veljaven odlok.
mag. Slavko Ažman (ZLP) je opozoril na argumente, ki so bili v referendumski debati. Pri tem
gre za spoštovanje referendumske volje.
Anton Mežan (LTM) je še enkrat opozoril, da spoštuje referendumsko voljo, vendar je pred
kakršnim koli odločanjem treba zadevo predstaviti lastnikom zemljišč in pridobiti njihova
mnenja.
Anton Omerzel (SNS) je opozoril še na sedanje stanje elektrarne Moste. Sam je bil z njim
seznanjen in še zdaleč ni zadovoljivo in kmalu se lahko zgodi naravna katastrofa.
Ludvik Kerčmar (SD) se je strinjal, da je na eni strani treba skrbeti za razvoj
elektrogospodarstva, vendar bi bila tako velika zajezitev te doline prehuda. Referendumska
volja je jasna, sam predlog predlagatelja pa je preskromen, zato naj se zadeva umakne z
dnevnega reda današnje seje. Še vedno se lahko za odločanje o tem skliče izredna seja.
mag. Slavko Ažman (ZLP) je umaknil to točko z dnevnega reda, Aleksandra Žumer pa je
obrazložila določbe poslovnika, ki to dovoljujejo.

19

Župan je predlog dal na glasovanje, prisotni (17 prisotnih – 8 opredeljenih) pa so s 6 glasovi
ZA in 2 PROTI, sprejeli
SKLEP:
Občinski svet Občine Bled se strinja, da se 14. točka: Poziv Ministrstvu za okolje in
prostor za ponovno uvrstitev območja Berja in Piškovice v območje Natura 2000,
umakne z dnevnega reda 11. redne seje.
Točka 15:
Razno
Poročilo župana o delu med obema sejama
1. Podpisano je bilo pismo o nameri o izvedbi projekta: posodobitev in dograditve
veslaškega centra Bled
2. Oddana je bila prijava na razpis Ministrstva za šolstvo in šport za financiranje športne in
rekreacijske infrastrukture, s katero nameravamo pridobiti sredstva za izvedbo investicij v
veslaški center
3. V teku so pogajanja s prvo nagrajenima projektantskima skupinama za izvedbo
projektiranja
4. Opravljena so bila usklajevanja, pripravljena menjalna pogodba in podpisano pismo o
nameri s podjetjem Condor Real glede zamenjave zemljišč na Ribenski cesti in na Straži.
5. Podpisana je bila pogodba o programu opremljanju s podjetjem Veletekstil.
6. Podpisano je bilo pismo o nameri o preselitvi Diagnostičnega centra.
7. V teku je postopek zbiranja ponudb za izgradnjo kanalizacije in vodovoda na Bohinjski
Beli.
8. V zaključni fazi so dogovori s koncesionarjem Adriaplin o plinifikaciji naselja Ribno.
9. Občinska delegacija v sestavi župan, oba podžupana in svetnik Aleš Vukelj je obiskala
občino Vračar v Beogradu

Župan se je vsem zahvalil za udeležbo in ob 20.30 uri zaključil s sejo.

Zapisala:
Polona Tomažič, tajnica Občinskega sveta
Župan Občine Bled
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog, prof. geografije
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