
Številka:  034-2/2013 

Datum:  14. maj 2013 
 
ZAPISNIK 
14. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, ki je bila v torek, 14. maja  2013, ob 16.00, v 
prostorih Festivalne dvorane Bled (I. nadstropje). 
 
Prisotni člani: Janez Petkoš, Pavla Zupan, mag. Leopold Zonik in Majda Loncnar (DeSUS), Vinko 

Poklukar (LNK), Jana Špec in Ludvik Kerčmar (SD), Slavko Ažman (LLP) – od 16.30 
ure dalje,  Davorina Pirc in Srečko Vernig (LDS), Janez Brence in Miran Vovk (SDS), 
Brigita Šolar (N.Si), Anton Mežan,Karmen Kovač in Peter Pogačar (LTM in SMS – 1) 

 
Novinarji:  Romana Purkart (Blejske novice, Radio Triglav) 
Poročevalci:    doc. dr. Boštjan Brezovnik iz Inštituta za lokalno samoupravo  in javna naročila  

Maribor, Tone Vrtačnik iz podjetja Oikos, d. o. o.,Karla Jankovič, dr. Mlakar in 
Karla Sulič  iz podjetja LUZ,d.d. Eva Štravs Podlogar, direktorica Turizma Bled, 
Matjaž Završnik, direktor Zavoda Za kulturo Bled, 

 
Občinska uprava: Matjaž Berčon, Nataša Hribar, Saša Repe, mag. Primož Lah in Andrej Eržen  
 
Sejo je vodil župan Janez Fajfar, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne. Po ugotovitvi prisotnosti 
je predsedujoči podal poročilo: na seji je bilo od 16 članov občinskega sveta ob 17. uri prisotnih 
13 članov, zato je občinski svet lahko veljavno sklepal. Ugotavljanje prisotnosti in glasovanje je 
potekalo preko interaktivnega glasovalnega sistema.  
Vabilo za sejo so svetniki  prejeli skupaj z gradivom v soboto, dne 4.5. 2013, zapisnike delovnih 
teles dne  14.5.2013 po elektronski pošti in dodatno gradivo  na sejo. 
 
Župan je predlagal, da se z Dnevnega reda seje umakne točka 7. Sprejem Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja BL S-24 
Mlino – 1, istočasno pa je predlagal razširitev dnevnega reda s točko 17. Kadrovske zadeve 
 
Sklep  št. 1: 
Občinski svet Občine Bled se strinja z umikom 7. točke Sprejem Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja BL S-24 Mlino – 1 in z  
razširitvijo dnevnega reda s točko 17. Kadrovske zadeve, vse na predlog župana.  
PRISOTNI ZA PROTI 
13 13 0 
Sklep JE bil sprejet.  



 
Za 14. redno sejo je bil tako predlagan nov dnevni red: 
1. Sprejem dnevnega reda 14. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 13. redne seje 
3. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
4. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega 

zdravstva Gorenjske 
5. Sprejem Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gorenjske lekarne 
6. Sprejem Odloka o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v 

Javnem zavodu Gorenjske lekarne 
7. Sprejem osnutka Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 

komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta BL S-24 Mlino 
8. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Bled 
9. Sprejem osnutka Odloka o preimenovanju ulice na območju naselja Bled 
10. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem 

prometu v naseljih – 3 
11. Sprejem Obvezne razlage Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Bled 
12. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2012 in Premoženjske bilance 

Občine Bled za leto 2012 
13. Seznanitev s poslovanjem Turizma Bled za leto 2012 
14. Seznanitev s poslovanjem Zavoda za kulturo Bled za leto 2012 
15. Seznanitev z delovanjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled in Bohinj za 

leto 2012 
16. Sprejem Sklepa o redakcijskem popravku Odloka o uskladitvi akta o ustanovitvi Javnega 

zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja 

17. Kadrovske zadeve 
18. Razno 

 
 
Točka 1: Sprejem dnevnega reda  
 
Sklep št. 2: 
Občinski svet Občine Bled sprejme dnevni red 14. redne seje. 
PRISOTNI ZA PROTI 
13 12 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 

Točka 2: Sprejem Zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Bled z dne 19. 
2. 2013 
 
Sklep št. 3: 

Občinski svet Občine Bled sprejme Zapisnik 13. redne seje z dne 19. 2. 2013. 

PRISOTNI ZA PROTI 
16 15 0 
Sklep JE bil sprejet.  
 
 
 
  



Točka 3a: Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta do 14. redne seje 
 
Župan je predlagateljico pobude vprašal, če potrebuje še kakšno pojasnilo na podan odgovor. 
Povedala je, da je z odgovorom zadovoljna.  
 
 
Točka 3b: Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
Brigita Šolar:  
1. Razobešanje zastav v občini Bled: kdaj in ob katerih praznikih se razobešajo zastave, kako so 
pravilno razobešene, koliko časa so razobešene, na določnih lokacijah ali stavbah bi bile lahko 
razobešene skozi celo leto....(občina, župnišče, zdravstveni dom, pošta,.....). Omenjena ureditev bi 
nam vsem vzbudila čut odgovornosti do kraja v katerem živimo in odnosa do domovine. 
Pomemben vpliv bi bil tudi na celostno podobo kraja v katerem živimo. 
2. Nadzor nad pobiranjem pasjih iztrebkov – vloga redarjev. Problem pasjih iztrebkov v parku, 
ob jezeru, pri otroških igralih, na pokopališču...... Tukaj vidimo vlogo redarske službe v smislu 
nadzora nad lastniki psov in primerno ukrepanje ob pojavljanju problema. 
3. Parkiranje koles. Parkiranja kolesa na promenadi  je dejansko velik problem. Ob jezeru je pri 
Gorenjski banki nekaj mest ki so njihova. Kolesarji dejansko nimajo mesta za parkiranje in 
potem visijo kolesa kjerkoli in pripeta na karkoli (drevo, smetnjak, drog, žleb....) število 
kolesarjev pa se dejansko povečuje. Kakšne so prostorske možnosti da se umesti parkirišča za 
kolesa na bolj frekventne lokacije in zagotovi  ter zadovolji tako  kolesarje domačine kot naše 
goste? 
4. Raztros pepela - park miru, park nerojenih otrok ... Prostor že imamo, potrebno bi bilo 
dokončno urediti v smislu zasaditve oziroma omejitve od okolice (nizka pušpanova meja) da se 
ne hodi po zelenici. Namestiti bi bilo potrebno napisno tablo, kjer bo razvidno da je tukaj Park 
miru  za raztos, mogoče se napiše kakšen verz, lahko se tudi poimenuje po kakšni svetnici ... 
Prostor za imena raztrosenih, prostor za sveče...rože, mogoče celo manjša klop za možnost 
meditacije. To bi bil  istočasno lahko prostor kamor  pride kdorkoli čuti potrebo po tem , da bi se 
umiril, molil, pogovarjal ...V mislih imam tudi mamice ki so doživele splave. Splavljeni otroci 
nimajo grobov, ostanejo le spomin v nas, tukaj bi bila možnost tudi zanje ... spomin nanje (v 
ljubljani je Park belih zvončkov) lahko bi omogočili  napis imen teh angelčkov ... 
5. Skupni grob, ki je v lasti občine Bled. Grob obstaja in ni urejen. Nameščena je le nenapisana 
plošča. Potrebno bi bilo urediti grob, zasaditi zelenje, namestiti križ in tablo z imeni in napis da 
je grob občinski. Skrb naj prevzame Infrastruktura , v okviru možnosti pa naj bi občina pokrila 
tehnični del (tablo, zelenje, pesek...mogoče za Vse Svete tudi svečo... ....). Problem je tudi, da 
imamo v pokopaliških prostorih 6 žar pokojnih, ki so bili odstranjeni iz svojih grobov (in bili 
nekoč pokopani z vso proceduro) ko so njihovi svojci vrnili grob nazaj!!!! Kako je to sploh možno 
mi ni jasno. Ali imamo kakšn odlok kako postopati v takih primerih?  Menim da je nujno 
potrebno žare pokopati .Že iz pietete do umrlih ne morejo biti žare kar tako na čakanju....V svoji 
človeški zgodovini od pračloveka naprej je bilo pokopavanje nekaj najbolj svetega...kaj se pa 
gremo danes? Žare bi lahko dali v občinski grob ampak ali lahko to storimo? Ali jih raztrosimo? 
Ali smo zakonsko pokriti, če se potem najde nekdo in želi žaro zopet nazaj. Ocenjujem pa, da bo 
ta problem vedno večji. Tako da je pametno razmišljati tudi za naprej predvsem kako bomo 
postopali in uredimo zadevo  tudi formalno, na podlagi zakonodaje , občinskega odloka. Še to, 
brezdomci blejski, ko bodo začeli umirat kje se jih bo pokopalo? V Občinski grob a ne? Mislimo 
tudi nanje. 
 
 
Odgovore je podal direktor OU Matjaž Berčon in povedal, da bo OU glede pokopališča skupaj z 
Infrastrukturo Bled pripravila pisni odgovor. Kar se tiče zastav, je povedal, da so osnovni 
parameter izobešanja državni in občinski prazniki. Povedal je, da se izobešajo kakšen dan pred 
praznikom in se snamejo kakšen dan po prazniku. Glede izobešanja zastav zakon izrecno določa 
le za državne objekte, za občinske ne, vendar pa so na občinski stavbi, vrtcu in šoli vse tri zastave 

http://urejen.name/


stalno izobešene. Glede koles je povedal, da ustrezni mest ni in povedal, da se bodo za letošnjo 
sezono  označila parkirna mesta za motorna kolesa, z novim katalogom urbane opreme pa so se 
definirala tudi tipska naslonjala za kolesa. Glede pobiranja pasjih iztrebkov je povedal, da 
občinski inšpektorat že izvaja nadzor, vendar poudaril, da je na Bledu registriranih 1000 psov in 
samo en redar težko ukrepa. Če pa ugotovi kršitev, izda ustrezno opozorilo. 
 

Ludvik Kerčmar 
»1.ZADEVA: POBUDA O ZAŠČITI OBČANOV DOB PRED ZDRAVJU ŠKODLJIVIMI PLINI IZ 
OBRTNE CONE  »LISICE« 
Žal vas moram ponovno obvestiti, da v obrtni coni »Lisice« še vedno občasno (14 dni) zažigajo 
odpadke od izdelanih produktov. Ti plini se najbolj čutijo na obrobju naselja Dobe. Plini močno 
onesnažujejo okolje, izredno dražijo dihalne organe in po mnenju poznavalcev so strupeni. So 
zdravju zelo škodljivi, povzročajo in pospešujejo nastanek rakavih obolenj. Torej je zadeva 
izredno resna, oziroma zastrašujoča za vse nas, ki živimo na tem področju Bleda. Vse več 
občanov se obrača name, kot občinskega svetnika, da vas obvestim o tem zaskrbljujočem 
problemu, tako za okolje, kot za naše zdravje. V skladu s 7. členom in 8. točko Statuta je občina 
dolžna zavarovati svoje občane pred zdravju škodljivimi vplivi. Ponovno vas prosim, da preko 
pristojnih služb in institucij v korist zdravja občanov in okolja ustrezno ukrepate. O ukrepih in 
rezultatih nas obvestite v občinskih novicah. 
2.VPRAŠANJE: ODSTRANITEV PORUŠENIH OBJEKTOV NA PODROČJU VEZENIN 
Stanje na področju Vezenin je katastrofalno, kar vam je tudi dobro poznano. Sprašujem vas, kdaj 
se bo začelo odstranjevanje ruševin in urejevanje obstoječega objekta Mercator, ter ureditev 300 
parkirnih mest? 

3. VPRAŠANJE: Zasaditev cvetličnih korit 
Predlagal bi, da se koncesionarja za zasaditve opozori, da na Promenadi postavljena korita ne 
smejo biti prazna toliko časa, da v njih raste samo trava in regrat, da naj pravočasno uredi 
zasaditev.  
Na vprašanje je odgovoril direktor OU in pojasnil, da je bila naročena nova zasaditev korit, 
vendar so bila navodila očitno razumljena narobe.  
Kar se tiče Vezenin je povedal, da je občina tedensko v kontaktu, trenutno s Sberbanko, kot 
glavnim upnikom na delu nepremičnine, ki je pripadala Veletekstilu oziroma povezanim 
družbam in občina si prizadeva, da bi čimprej prišlo do razpisa dražbe, ki je bila v aprilu mesecu 
že preklicana in da bi banka, kot glavni hipotekarni upnik čimprej postala tudi lastnik teh 
nepremičnin in pričela tvorno skupno z občino s pripravo nove prostorske zasnove na tem 
območju, ker se je izkazalo, da vsi tisti načrti, ki so bili narejeni pred leti in tudi sprejeti, ne pijejo 
vode. Povedal je, da na strani Mercatorja, kot drugega večjega lastnika na tem območju, ki je 
predmet urejanja, enostavno ni pravega odziva in poteka akcija, tako z banke, kot z občine, da bi 
prišlo do usklajevalnega sestanka, kjer bi se poskušalo razčistit te odnose. Povedal je da je v 
vmesnem času prišlo do parcelacije in do zamenjav zemljišč med Veletekstilom in Mercatorjem. 
Ko bo  sodišče v Radovljici razpisalo dražbo, se naj bi se tok dogodkov pričel odvijati. 
Glede Lisic pa je povedal, da bo občina ponovno urgirala pri vseh pristojnih službah in da je 
dejstvo, da načelna opredelitev v statutu ni dovoljšna podlaga, da bi občinske službe lahko 
karkoli ukrepala, ker so drugi predpisi, ki jasno povejo oziroma jasno povejo oziroma 
predpisujejo, kdo je za karkoli  pristojen. 
 
Anton Omerzel: 
»Zanima me, zakaj je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi z nekom, ki je bil 4x pravnomočno 
obsojen za štiri kazniva dejanja, izmikanju plačevanja preživnine, zanemarjanju mladoletne 
osebe, surovo ravnanje, grdo ravnanje in nasilništvo. Zakaj tisti, ki je vodil postopke ni preveril 
kazenske evidence, čeprav je nekaznovanost pogoj za opravljanje službe v javni upravi. To 
vprašanje sem postavil pred dvema letoma, pa mi ni nihče odgovoril. Oseba s takšno preteklostjo 
naj bi skrbela za vare prihod naših otrok v šolo. Ta oseba je tudi fizično obračunala z občanom, 
kar je z nesporno sodbo ugotovilo tudi sodišče. Glede na to, da je odgovorna oseba takratni vodja 
g. Sodja, ki je bil nezakonito imenovan za inšpektorja, namreč upravna inšpekcija je ugotovila, da 



ne bi smel biti začasno premeščen z delovnega mesta svetovalec na delovno mesto inšpektor in 
voditi inšpekcijskih postopkov. Zanima me, kaj bo z vsemi postopki, ki jih je vodil, ali lahko 
pričakujemo tožbe. Zanima me tudi, kaj bo z izrečenimi kaznimi, ki jih je g. Mulič izrekel in me 
zanima pripravljenost župana oziroma občinske uprave, da se ustanovi posebna komisija, ki naj 
bi raziskala, kaj je g. Sodja počel zadnjih pet let. Sam imam še celo vrsto zadev in bom vprašal 
sedanjega vodja MIR in upam, da bom prejel kakšen odgovor, vendar pa za vse, kar sem sedaj 
vprašal, me zelo zanima, kako se bodo te stvari uredile. Kar nekaj 100 občanov je prejelo kazni 
od človeka, ki sploh ne bi smel biti redar. » 
 
Vinko Poklukar:  
Komisija za šport je v tej sestavi delovala vse od 4.3.2011 dalje. Med bistvene pridobitve in 
uspehe omenjene Komisije si štejemo popolno prevetritev Pravilnika o vrednotenju programov 
športa, ki smo ga oblikovali vsi člani Komisije, dodatno pa še specializirana skupina, ki je več 
mesecev pripravljala omenjeni dokument. Komisija se je redno dobivala na sejah katere sem 
skliceval vedno s soglasjem g. župana, čeprav sem imel mandat kot predsednik, sem ga vedno 
vprašal za dovoljenje za sklic. V preteklem mandatu pod vodstvom Aleša Vuklja ni bilo s strani g 
župana potrebnih nikakršnih soglasij. Pri sklicu zadnje seje, ki je bila sklicana ravno tako s 
soglasjem župana, pa sem naletel na težave. Direktor občinske uprave mi je poslal mail, da ne 
vidi nikakršnega razloga, da se Komisija za šport sestane. V svojem odgovoru, ki ga prilagam, 
sem g. Berčonu pojasnil, da imam mandat predsednika Komisije za šport. Upravičeno sem 
mnenja, da seje Komisije za šport lahko sklicujem brez soglasja direktorja občinske uprave, saj 
imam mandat župana. Očitno sem se motil, saj smo takoj naslednji dan, po prejemu mojega 
odgovora in le nekaj ur pred začetkom seje, prejeli obvestila, da je Komisija za šport razpuščena. 
Spoštovani gospod župan! Pozivam vas, da prekličete svoj sklep o razveljavitvi sklepa o 
imenovanju Komisije za šport in pustite športnemu sektorju delovati še naprej. Za menoj stojijo 
tudi športni klubi in tudi člani komisije za šport, ki jim je tak način dela, ki si ga je poslužila 
Občina Bled tuj in nedopusten. Člani Komisije za šport niso prejemali nobenih denarnih 
nadomestil in so svoj dragoceni čas  in znanje namenjali sestankom z namenom, da se uredi 
status klubov in njihovo vrednotenje programov športa. Sami ste dejali, je mandat omenjene 
Komisije v teh letih naredil res veliko. Članom Komisije bi se bilo še najmanj zahvaliti, ne pa od 
vas prejeti kratko sporočilo, da ste jih razpustili. Verjamem pa, da je k temu pripomogel tudi g. 
direktor, saj mu verjetno moj odgovor in drugačno stališče nista bila všeč. Za obuditev spomina 
naj se obrazložim, da smo z direktorjem že med samim oblikovanjem Pravilnika naleteli na 
težave, saj se je samovoljno brez potrditve Komisije vmešal v Pravilnik o vrednotenju športa 
obravnavati kar na dveh sejah. Poudarjam, da je področje športa zares posebno in zelo široko in 
nujno potrebuje telo, kot je bila Komisija za šport. Pozivam vas, da enkrat pretehtate vašo 
odločitev in ponovno vzpostavite Komisijo za šport. 
 
      
Točka 4: Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju 
Osnovnega zdravstva Gorenjske 
 
Uvodno obrazložitev je podal Matjaža Berčona, direktorja Občinske uprave  
 
Predsednica Odbora za družbene dejavnosti Karmen Kovač je podala predlog za sprejem 

 
Sklep št. 4: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 



Točka 5: Sprejem Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gorenjske lekarne 
 
Uvodno obrazložitev je podal doc. dr. Boštjana Brezovnika iz Inštituta za lokalno  
samoupravo  in javna naročila Maribor 
 
Predsednica Odbora za družbene dejavnosti Karmen Kovač je podala predlog za sprejem. 
 
Sklep št. 5: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Gorenjske 
lekarne. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 15 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 6: Sprejem Odloka o  ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje 
ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne 
 
Uvodno obrazložitev je podal doc. dr. Boštjana Brezovnika iz Inštituta za lokalno  
samoupravo  in javna naročila Maribor 
 
Predsednica Odbora za družbene dejavnosti Karmen Kovač je podala predlog za sprejem. 
 
Sklep št. 6: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za 
izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 7:  Sprejem Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta BL S-24 Mlino 
 
Uvodno obrazložitev je podal Tone Vrtačnik iz podjetja Oikos, d. o. o. 
 
Predsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Janez Petkoš je podal 
predlog za sprejem 
 
Sklep št. 7: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in 
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje zazidalnega načeta BL S-24 
Mlino. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 15 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 8: Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem prostorskem načrtu 
Občine Bled 
 
Uvodno obrazložitev je podala predstavnica podjetja LUZ, d.d. Karla Jankovič s sodelavci, 
obrazložitev okoljskega poročila pa je podal dr. Aleš Mlakar  



 
Predsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Janez Petkoš 
je predlog za sprejem s pripombami iz razprave odbora.  
 
Priloga k tej točki je tonski posnetek in oblikovane pripombe na dopolnjen osnutek OPN, ki so v 
fazi oblikovanja stališč. 
 
Sklep št. 8: 
Občinski svet Občine Bled sprejme dopolnjen osnutek Odloka o Občinskem prostorskem  
načrtu Občine Bled. 
PRISOTNI ZA PROTI 
17 17 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 9:Sprejem Odloka o preimenovanju ulice na območju naselja Bled 
 
Župan je na podlagi 73. člena Poslovnika predlagal skrajšan postopek, ker gre za manj zahteven 
predlog odloka. Uvodno obrazložitev je podala Saša Repe, višja svetovalka za prostor.  
 
Predsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Janez Petkoš je predlog za 
sprejem 
 
Sklep št. 9: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o preimenovanju ulice na območju naselja 
Bled. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 14 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 

Točka 10:   Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem 
prometu v naseljih 
 
Župan je na podlagi 73. člena Poslovnika predlagal skrajšan postopek, ker gre za manj zahteven 
predlog odloka. Uvodno obrazložitev je podal  direktor  OU Matjaž Berčon. 
 
Predsednik  Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Janez Petkoš je podal 
predlog za sprejem.  
 
Anton Mežan, ki je vprašal, glede na to, da 3. člen, 2. točka določa prepoved vožnje oziroma 
prometa za vsa vozila, razen za vozila, ki skrbijo za urejenost teh površin ali opravljajo druga 
nujna vzdrževalna dela in vprašal, če se lahko v tem skrajšanem postopku doda še »kočije«. 
Direktor OU je povedal, da upa, da kočijaži ne vozijo po zelenicah in povedal da pot, ki vodi od 
občine do mesta določenega za kočijaže je kategorizirana javna pot, v 3. členu pa so mišljene 
zelenice. 
  



Sklep št. 10: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o  
varnosti v cestnem prometu v naseljih. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16  
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 11: Sprejem Obvezne razlage Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko 
celoto Bled 
 
Uvodno obrazložitev je podal  direktor  OU Matjaž Berčon. 

Predsednik  Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Janez Petkoš je podal 
predlog za sprejem.  
 
Loncnar Majda je vprašala, za kakšno površino gre in kdo je lastnik in če gre za samooskrbo in 
če bodo tam bungalovi, koliko se bo sploh še pridelalo.  
Jana Špec je povedala, da je dobrodošlo, da se tudi na Bledu razvijajo kakšni novi inovativni 
produkti, drugačni produkti in meni, da je lastnik, ki ima ta namen, pokazal resnost ponudbe s 
svojo obstoječo ponudbo in izgradnjo turistične  kmetije na Gorjušah in meni, da se mora biti 
tudi Bled bolj odprt za drugačne vrste ponudbe, če se hoče razvijati turizem in če Bled hoče iti  s 
konceptom razvoja svetovne turistične ponudbe.  
Vovk Miran je povedal, da zelo pozdravlja take in podobne pobude in je prepričan, da je to 
velika pridobitev za Bled.  
Anton Omerzel pozdravlja, da je na Bledu nekaj novega in je apeliral, da se mu čimpreje 
omogoči graditev.   
 
Matjaž Berčon je povedal, da je lastnik Borut Kelih, površine je približno 1500 m2, prostor za 
kampiranje je velik do 30 m2 in to predstavlja 6 hišk, kar pomeni, da bo za postavitev teh 
namenjeno približno 180 m2 (15 %) ostalo pa bo urejeno kot vrt. Objekt vrtnarije se obnavlja kot 
stanovanje za oskrbnika in v nadaljevanju tega objekta pokrit steklenjak, kjer bo možna prodaja 
teh izdelkov.  
 
Sklep št. 11: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Obvezno razlago Odloka o prostorsko ureditvenih  
pogojih za plansko celoto Bled. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 12: Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2012 in 
Premoženjske bilance Občine Bled za leto 2012 
 
Uvodno obrazložitev je podala Nataša Hribar,podsekretarko za javne finance, gospodarske in 
družbene dejavnosti  
 
Predsednica Odbora za družbe dejavnosti  Karmen Kovač  je podala predlog za sprejem. 
 
Predsednica Odbora za proračun in občinsko premoženje Jana Špec je podala predlog za 
sprejem z dodatnim sklepom, da strokovne službe občine pripravijo informacijo, ali sedanja 
likvidnostna situacija občine ogroža oziroma vpliva na razvojne projekte in če, kako in na kakšen 
način.  



Predsednik  Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Janez Petkošje podal 
predlog za sprejem.  
 
Predsednica Odbora za gospodarstvo in turizem Davorina Pirc je podala predlog za sprejem  
 
Matjaž Berčon je povedal, da je problem trenutno zato, ker v delu določena sredstva, ki so 
planirana iz naslova refundacij, zlasti sofinanciranih projektov, konkretno o energetski sanaciji 
OŠ, ki je bila zaključena v oktobru 2012, še ni nakazano 209.000,00 €, sredstva za čolnarno, ki je 
bila zaključena v juniju 2012 – 86.000,00€ -nakazilo od države, Chultex projekt, iz katerega so se  
financirali projekti za obnovo občinske stavbe, slušalke Blejskega gradu oziroma Turističnega 
društva, vse turistične table bo vhodu na Bled, preko 80.000,00 €, skratka, stanje, ki je zlasti 
povezano z zahtevki do države ni ravno rožnato. Povedal je, da je občina pripravila vse tiste 
javne razpise, za katere so se v letošnjem letu pridobili na novo sklepe za sofinanciranje 
(energetska sanacija Zdravstvenega doma, Informacijski center v TNP, Boh. Bela, Mlino, športni 
park pri OŠ), vendar pa občina ne odpira novih drobnih investicij, razen vzdrževalnih. Povedal je, 
da se lahko zanašamo na lastne vire prihodkov (turistična taksa, komunalni prispevek, 
parkirnine..). Povedal je, da je občina zmerno konzervativna pri izvajanju razvojnih načrtov.  
 
 
Sklep št. 12: 

Občinski svet Občine Bled sprejme Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 
2012 in Premoženjsko bilanco Občine Bled za leto 2012. 
PRISOTNI ZA PROTI 
15 14 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 

Točka 13: Seznanitev sposlovanjem Turizma Bled za leto 2012 
 
Uvodno obrazložitev je podala  Eva Štravs Podlogar, direktorica Turizma Bled  
 
Predsednica Odbora za gospodarstvo in turizem Davorina Pirc je podala predlog za sprejem 
s tem, da Zavod uredi tabelarične prikaze, predvsem indeksnih podatkov.  
 
Janez Brence je vprašal, da glede na to, da je bila uvedena zelena kartica gosta, koliko je stala 
uvedba te kartice in kakšen je izplen v obliki povečanih nočitev ali pa kakšen drug komercialen 
učinek zaradi izdaje te kartice;  
Davorina Pirc je povedala, da so na odboru izpostavili kar precej zadev in ena izmed točk je bila 
informacija, da med delavci v Sava hotelih Bled vred, da se pripravljajo na stavko  in je povedala, 
da so to resnične govorice, je to lahko velik udarec za blejski turizem in predlaga, da se sestanejo 
na to temo. Ponovno je povedala, da odbor od zavoda ne prejme vrednostnih podatkov in je 
ponovno pozvala k predložitvi zahtevanih podatkov. Odbor je sprejel sklep, da se v sodelovanju z 
Zavodom organizira sestanek z blejskimi hotelirji. Povedala je tudi, da so se z Zavodom za 
kulturo pogovarjali o tablah ob vpadnicah v Slovenijo. Povedala je tudi, da je na odboru dr. Zonik 
poudaril, da struktura v hostlih predstavlja nelojalno konkurenco oziroma kakšen je ta odnos, 
saj po vsej verjetnosti za hostle ni potrebno izpolnjevati nobenih normativov in jo zanima, 
kakšen je odnos med hotelirji in upravljavci hostlov. Odbor je tudi ugotovil, da je Zavod posloval 
pozitivno in meni, da s takim številom zaposlenih naredijo zadosti, medtem ugotavlja, da je 
realizacija vezana na to, da bi bilo mogoče imeti kakšnega več, vendar pa ga potem vezat na 
rezultat in predlaga, da se zažene kongresni turizem, informacijski center.  
mag. Slavko Ažman je ugotovil, da se delež Avstrijskih gostov zmanjšuje in ga zanima, kateri so 
razlogi, da se je  število glede na leto 2011 zmanjšalo in je spraševal, če se kaj dela, da bi se ta trg 
obnovil. Nadalje je tudi vprašal, kdo je organizator prireditve Čarobni dan, ker so bile v 
preteklosti pripombe na samo organizacijo.  



Anton Omerzel je povedal, da ga v poročilu moti 55.000,00€ namenjenih za SKIPAS, 
pomanjkljivost sodelovanja med svetniki, zavodom in hotelirji, ker je stanje kaotično. Predlagal 
je tudi, da se projekti, ki ne prinašajo dohodka nikomur na Bledu, v bodoče ne organizirajo.  
Jana Špec je povedala,da  hostli niso kategorizirani nastanitveni obrati in zaradi tega jih lahko 
odpre vsak, brez kakršnihkoli zahtev, pogojev, minimalnih standardov. Povedala je, da se 
pripravlja nov Pravilnik o minimalnih tehniških pogojih in noter bo vključen ta nastavitveni 
obrat in bodo postavljeni minimalni tehnični pogoji. Z uvedbo novega Pravilnika o minimalnih 
tehničnih pogojih predlaga uvedba še mini hotela in nizkocenovnega hotela in apart hotela.  
Anton Mežan je glede organizacije Čarobnega dneva povedal, da je lastnik blagovne znamke 
Čarobnega dneva podjetje Net vizija iz Ljubljane, soorganizatorji prireditve pa so Net vizija, 
Turizem Bled in Občina Bled. Povedal je, da je Net vizija tista, ki ima v svoji bazi preko 20 -30 
tisoč družin iz cele Slovenije in za vsa Čarobni dan dobijo večkrat vsi vabila, reklamo. Povedal je, 
da so velike za reklamiranje v sami brošuri, kar nekatere zelo moti, vendar pa se oglasi ne 
plačajo v denarju, ampak se vedno skompenzirajo.  

 
Eva Štravs je povedala, da je bila zelena kartica prepoznana kot osrednji projekt znotraj RDO 
Gorenjske. Objavljen je bil javni razpis, na katerem se je pridobilo partnerja za izvajanje 
aktivnosti in 18 županov se je odločilo, da je to eden od tistih pravih način, kako celotno 
destinacijo Gorenjske povezati skupaj z veliko ponudbo. V velik strošek so zajeti tudi čitalci 
(190)za ravno toliko partnerjev, ki omogočajo spremljanje gosta, zajeto je tudi 120.000 brošur , 
namizne table, letaki, narejen pa je bil tudi poseben program, ki je konpatibilen s slovensko 
stranjo Slovenske alpe. Povedala je, da se od zelene kartice pričakuje, da bi gostje pridobili več 
informacij, kako preživeti svoje počitniške dni, da bi ostali dalj in seveda tudi več potrošili. 
Povedala je, da analize še ni, prvo poročilo pa bo dano pred sezono in po sezoni. Interes vseh pa 
je, da gre seveda naprej v naslednje obdobje, ne glede na to, da se projekt v oktobru mesecu 
zaključi. Povedala je, da je bila razpisana vrednost 120.000,00 €  in bo podrobno razdelano v 
poročilu za leto 2013.  
Povedala, da se strinja glede problema vrednostnih podatkov, vendar pa je povedala, da se da 
operirati samo s statistični podatki in podatki objavljenimi na AJPES-u (varovanje podatkov). 
Glede vstopnih tabel je povedala, to bo to bolj podrobno predstavljeno v Poročilu Zavoda za 
kulturo. 
Glede nočitev je povedala, da žal Avstrija glede na nočitve nikoli ni izstopala, vendar pa so dobri 
dnevni gostje. Povedala je, da se zavedajo potenciala sosednjih trgov. 
SKI PAS – zajema znesek prodane smučarske vozovnice in pa seveda strošek smučarskega 
avtobusa, ki pa se ravno tako deli z vsemi hoteli in smučišči, ki so partnerji pri kombinirani 
smučarski vozovnici.  
Kar se tiče problematike srečanja s hoteli je povedala, da se strinja s pobudo odbora, da se 
sestanejo s hoteli. Povedala je, da se na redne sestanke s hoteli vedno povabi tudi župana in 
direktorja občinske uprave.  
Zataekwondoje povedala, da je bilo 900 tekmovalcev iz 30držav Evrope, ustvarjenih je bilo 6000 
nočitev. Povedala je, da je do kraje prišlo do kraje v eni trgovini s spominki, ki pa je na koncu tudi 
priznala, da so ustvarili s  prodajo v tistem času skoraj za  eno mesečni promet in je menila.  

 
Sklep št. 13: 
Občinski svet Občine Bled se seznani sposlovanjem Turizma Bled za leto 2012. 
PRISOTNI ZA PROTI 
17 16 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
  



 

Točka 14: Seznanitev s poslovanjem Zavoda za kulturo Bled za leto 2012 
 
Uvodno obrazložitev je podal  Matjaž Završnik, direktor zavoda za kulturo Bled.  
 
Predsednica Odbora za gospodarstvo in turizem Davorina Pirc je podala predlog za 
sprejem.  
Predsednica odbora za družbene dejavnosti Karmen Kovač je povedala, da se je odbor 
seznanil s poslovanjem Zavoda.  
Anton Mežan, ki se je direktorju Zavoda zahvalil za vso pripravljenost pri sodelovanju pri 
prireditvah; 
Janez Brence  je vprašal, kako bo Zavod za kulturo reagiral na OPN, ki prepoveduje dvigalo in 
vprašal je, če je bilo glede na to, ker so javni zavod, naredili vse potrebno za zaposlitev novega 
delavca;  
Srečko Vernig je povedal, da so se pripravili trije projekti, ki so za  razvoj gradu ključnega 
pomena in sicer projekt za izrabo podstrešja nad muzejskim traktom, izraba podstrešja nad 
restavracijskim delom in idejna zasnova za vstopno dvorano in v dvigalo na grad. Povedal je, da 
se je zelo odprl proti Bledu, saj je vedno več prireditev na gradu. 
Davorina Pirc je povedala, da so na odboru ugotovili, da se struktura gostov – obiskovalcev 
gradu in struktura, ko jo vodi Zavod za turizem precej razlikujeta in vsemu temu naj bi se tudi 
temu prilagajala ponudba v kraju in predlaga, da bi se tudi na tem področju organiziral kakšen 
sestanek. Predlagala je, da bi se Zdraviliški park »priklopil« gradu na ta način, da bi se pričel 
urejati kot arboretum;  
Anton Omerzel je povedal, da Zavod vzorno skrbi za grad. 
Matjaž Završnik je povedal, da so zaposlili varnostnika na gradu in v ta namen izpeljali vse 
ustrezne postopke. 
Kar se tiče vključitve dvigala v prostorske dokumente pa je povedal, da so  že v letu 2011 podali 
pobudo pripravljalcu in povedal, da bo celotno področje gradu opredeljeno s podrobnim 
prostorskim načrtom. 
kar se tiče približevanja gradu kraju, pa je povedal, da bodo  v promocijskem smislu skupni 
plakat Bleda in gradu  ob avtocesti iz smeri Hrušice v obdobju od srede maja meseca do konca 
oktobra, ki  bo opozarjal, da na izhodu 3 v Lescah je 5 km stran Bled in grad.  
Povedal je tudi, da se bodo v letošnjem letu rekonstruirale tri poti , ki vodijo iz Bleda na  
Grad (iz Grajskega kopališča, od župnišča in iz cerkvenega dvorišča na grad). 
Direktor OU Matjaž  Berčon je povedal, da žičnica je obstoječa transportna žičnica, ko pa se 
govori o dvigalu,pa je dvigalo izpod platoja pod gradom, skoz grajsko skalo, govori se o dveh 
stvareh, ki se ne izključujeta, temveč dopolnjujeta in je tu popolnoma usklajenost in ni nobene 
bojazni, da bi OPN karkoli omejeval vzpostavitev grajskega hriba kot  celote. 
 
Sklep št. 14: 
Občinski svet Občine Bled se seznani sposlovanjem Zavoda za kulturo Bled za leto 2012. 
PRISOTNI ZA PROTI 
17 17 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 

Točka 15:Seznanitev  z delovanjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled 
in Bohinj za leto 2012 
 
Uvodno obrazložitev je podal mag.  Primož Lah, vodja Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva občin Bled in Bohinj. 
 
Predsednica odbora za družbene dejavnosti Karmen Kovač je podala predlog za sprejem. 



Anton Omerzel je  vprašal, zakaj je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi z osebo, ki je bila 
pravnomočno obsojena – g. Mulič  in kako je bil lahko brez potrdila zaposlen.  
Župan Janez Fajfarje povedal, da to ni predmet poročila. 
Omerzel Anton je nadalje  vprašal, zakaj občani več kot leto dni ne prejmejo odgovora na 
pritožbo zoper plačilni nalog.  
Mag. Primož Lah je povedal, da je razlogov več in sicer  če so zadeve vezana na sodno varstvo, ki 
so vezane na hitrost je povedal, da se to posreduje sodišču in na izkušnje  pa od leta 2011, ko je 
bila posredovana prva zadeva v reševanje  sodišču, je bila prejeta zgolj ena. Kar pa zadeva 
ugovore, ki se rešujejo znotraj organa, je stanje takšno, da se je v preteklem letu zaznalo kar 
nekaj zaostankov še iz preteklih let. Glede na to, da pa so bili postavljeni radarji, pa je to 
pomenilo dodatno obremenjevanje prekrškovnega  organa in dejansko ni bilo možno rešit vseh 
zadev. Povedal je, da je v mesecu oktobru prepovedal g. Sodju nadaljnjo uporabo radarja, dokler 
se zaostanki ne rešijo. V letu 2013 se je preko 300 zadev preneslo in nekateri izmed njih so bili 
še iz leta 2006 in so tako zastarali. Povedal je, da je nesmiselno vodit preveliko število prekrškov, 
ker na ta način trpi kvaliteta. Povedal je,  da je njegov cilj narediti zadevi smiselno in obvladljivo.  
Povedal je, da je sedaj stanje obvladljivo. 
Anton Omerzel - kdo nadzira praznjenje parkomatov? 
mag. Primož Lah je povedal, da je bila v zvezi s tem sklenjena pogodba leta 2010, ki  traja 3 leta 
in sicer z varnostno službo RIVAL. Povedal je tudi, da so z družbo izpogajali 30 % nižjo ceno. Je 
pa res, da sta bila v poletnih mesecih zaposlena dva študenta, ki sta opravljala to nalogo – 
praznjenje parkomatov.  Povedal je , da je potrebno glede pogodbe  vprašati tistega, ki jo je 
podpisal.  
Anton Omerzel je  vprašal, če je res, da varnostniki na prireditvah uporabljajo opremo redarjev, 
občasno pa naj bi uporabljali tudi prostore redarstva, večinoma gre za bivše policaje in ni 
naključje, da je bivši policaj tudi Sodja. Sodja naj jim bi tudi pripravljal načrte delovanja, kar 
verjetno ne dela zastonj. Vso opremo je kupila Občina Bled, najemnino za prostore ravno tako 
Občina Bled, uporabljajo pa jo zasebna podjetja, ki za svoje storitve prejmejo tudi plačilo. 
Spraševal je, zakaj redarji ne opravljajo tega posla. 
mag. Primož Lah je povedal, da od 1.6.2012, ko je vodja redarstva, se to ne izvaja na tak način in 
povedal, da redarji niso tisti, ki opravljajo zadeve za privatne namene, res pa je, da se oprema, ki 
je bila kupljena, posoja vsakemu. Edina stvar, kjer redarstvo sodeluje so občinske prireditve. Za 
vse ostale prireditve organizator najema reditelje.   
Anton Omerzel je vprašal, zakaj redarji merijo hitrosti ponoči in zakaj se raje ne ukvarjajo s 
tistimi, ki uničujejo občinsko premoženje, zakaj ne nadzorujejo ribičev, tistih, ki ležijo v parku in 
predlaga, da se osredotočijo bolj na tiste, ki povzročajo škodo, kot pa na domačine. 
Župan Janez Fajfar je povedal, da so se zadeve na redarstvu spremenile, spremenile na boljše in 
da je delo redarstva več kot transparentno. 
Jana Špec je povedala, da je poročilo pregledno in jasno prikazano in da je tudi z poročila vidno 
in odgovore, ki jih je podal svetniku Omerzelu , da gre za  nov kvaliteten pristop tega dela.  
Povedala je, da bi rada, da bi postali občina, ki je prijazna do turizma in turistom, je predlagala, 
da se ne nadzira pobiranje turistične takse na tak način, kot se je nekajkrat zgodilo v prejšnjem 
letu, da se ustavljajo turisti, se legitimirajo in to s policijo in da se preverja, kje so nastanjeni in 
da se po tem obišče nastanitveni obrat. Povedala je, da sama nima nič proti temu, zlasti, ko se je 
videlo, koliko turistov ni bilo prijavljenih, vendar pa je bila mnenja, da obstajajo enostavni 
sistemi preverjanja, brez da se nadleguje gosta.  
Direktor OU Matjaž Berčon je povedal, da bo na naslednji seji predvidoma tudi poročilo 
Policijske postaje in povedal, da so to postopki policije in ne redarstva. 
Janez Brence je vprašal, kolikšen je znesek dnevnega najema radarja in predlaga, da občinsko 
redarstvo prouči možnost nakupa takega avtomobila. Predlagal je tudi, da se prouči možnost 
razdrtja pogodbe, ki je sklenjena s podjetjem Rival za praznjenje parkomatov. Predlagal je tudi 
namestitev nadzornih kamer pri otoku pri Vezeninah - odlaganje komunalnih odpadkov. 
mag. Primož Lah je glede praznjenja parkomatov povedal, da cena ni 15.000,00 €, ampak  
8.800,00 € letno in da pogodba poteče konec leta in se bo odločalo o tem, kako in kaj naprej.  



Kar zadeva ekološki otok je povedal, da je bilo v preteklosti narejenih že več nadzorov in je bilo 
ugotovljeno, da v veliko primerih sploh niso domačini, ki vozijo smeti, v večini gre za vikendaše. 
Povedal je, da bodo v prihodnje več pozornosti namenili varovanju okolja.  
Glede najema radarja je povedal, da poteka na dva načina – najem za 24 ur brez operaterja 
(opravlja redar) znese  451,00€, v primeru da pa se najame avto z operaterjem pa znese 499,00 
€. Povedal je, da so razmišljali že tudi o nakupu, predvsem glede na to, ker je bilo v preteklem 
letu porabljeno za najem radarja 12.000,00 €, v letošnjem letu 10.000,00  €, 40.000,00 € pa je 
strošek nakupa, kar bi bilo smiselno, če bi pristopile k nakupu še druge sosednje občine. 
Srečko Vernig je glede otoka pri Vezeninah predlagal, da se poveča število kontejnerjev, se otok 
ogradi in smatra, da bodo ljudje odlagali smeti v kontejnerje. 
Matjaž Berčon je povedal, da je to tudi občinska ideja, problem pa je razmerje Veletekstil – 
Mercator, kjer se čaka najem prostora, ker se misli ta otok urediti (več zabojnikov, ograje, celo 
podzemni zabojniki). 
 
Sklep št. 15: 
Občinski svet Občine Bled se seznani z delovanjem Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva občin Bled in Bohinj za leto 2012. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 

Točka 16: Sprejem Sklepa o redakcijskem popravku Odloka o uskladitvi akta o 
ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled z zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja 
 
Uvodno obrazložitev je podal Andrej Eržena, višji  svetovalec  za pravne zadeve. 

Predsednica odbora za družbene dejavnosti Karmen Kovačje podala predlog za sprejem. 

Sklep št. 16: 
Občinski svet občine Bled sprejme Sklep o redakcijskem popravku Odloka o uskladitvi 
akta o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled z zakonom o  
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 17: Kadrovske zadeve 

a) Seznanitev z mnenjem  glede imenovanja ravnatelja OŠ Bled  
Predsednik KMVVI Janez Petkoš je uvodoma predstavil sklep komisije:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poda pozitivno mnenje 
kandidatoma  za ravnatelja oziroma ravnatelja Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled 
Nataši Ahačič in Alešu Ambrožu, saj meni, da sta kandidata s svojo predstavitvijo izkazala 
ustrezne pedagoške, vodstvene, organizacijske in druga sposobnosti za uspešno vodenje 
zaveda.  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja podaja negativno mnenje 
kandidatoma za ravnatelja Nevenki Dolenc in Damirju Markoviču, saj meni, da kandidata 
s svojo predstavitvijo nista izkazala ustreznih pedagoških, vodstvenih,  organizacijskih in 
drugih sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. 
 
 



Sklep št. 17: 

Občinski svet Občine Bled se je seznanil z mnenjem Komisije za mandatna vprašanja, 
volitev in imenovanja glede kandidatov za ravnatelja OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 18: Razno 
 
Župan je podal poročilo med obema sejama. 
 
 
Seja se je zaključila ob 21.30 
 
                   Zapisala: 
Vlasta Pretnar, tajnica župana  
                     Župan Občine Bled 
               Janez Fajfar 
 
 
 
 
  



Poročilo župana in občinske uprave o pomembnejših aktivnostih 

1. JRC:  
From: Djordje.Pejanovic@gov.si (mailto:Djordje.Pejanovic@gov.si) 
Sent: Monday, May 13, 2013 8.29 AM 
To: Matjaž Berčon  
Cc: Gregor.Ficko@gov.si; Tomaz.Willenpart@gov.si; 'Saša Repe’; karmen.desman@dri.si; Majda.Pachole-
Skubic@gov.si 
Subject: Re: FW: AttachedImage 

 
Pozdravljeni 
 
Žal v tako kratkem času (do 14.5.2013) nismo uspeli najti prostega termina za sestanek. Obveščamo pa 
vas, da potekajo aktivnosti glede obvoznice Bled po planu.  

- Objekt Potočnik: s stranko je bil sklenjen dogovor, v pripravi je pogodba z Marlesom, ki bo 
postavil hišo.  

- Parcelacija je zaključena, pritožbe so zavrnjene.  
- Izbran je izvajalec in cenilci za pridobivanje zemljišč. 
- Čakamo še potrdilo o namenski rabi (občina), da lahko pričnemo s cenitvami.  

 
Lep pozdrav 
Jure Pejanovič 
 
 
 

Razpis za SRC sev podaljšane roku izteče 20.5.2013, potem pa računamo na pričetek priprave 
urbanistično-krajinsko prevetritev in izdelavo idejnega projekta (strokovne podlaga za OPPN). S 
pripravo OPPN bomo tako pričeli v drugi polovici leta, sprejem planiramo do poletja 2014. Sledi  
izdelava PGD in PZI dokumentacije v 2014/2015.  
 

2. Prav tako že tečejo priprave na OPPN Vzhodna obala jezera oz. Blejska promenada, 
vzporedno s pripravami na prenovljen plovbni režim in siceršnje urejanje obale jezera.  

 
3. Tekoče investicije:  

 Zaključevanje investicij na Obrnah, Grajski cesti in v Rebru do junija.  
 V teku izbor izvajalcev za Energetsko sanacijo zdravstvenega doma (izvedba 

junij, julij) in info središče TNP (izvedba junij 2013 – januar 2014); prav tako v 
teku še izbor za vzdrževanje občinskih cest (izbobr predvidoma v prvi polovici 
junija).  

 Priprava razpisov za Mlino, Bohinjsko Belo in športni park pri OŠ Bled. Za vse tri 
načrtovan pričetek del v drugi polovici avgusta in spomladanskem času.  

 
Bled, 14.5.2013 
 
 
Pripravil:  
Matjaž Berčon, direktor občinske uprave 
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