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  Številka: 034-4/2011 
         Datum: 16-mar-2011 
 

ZAPISNIK 
 

2. izredne seje Občinskega sveta Občine Bled, ki je bila v torek, 15. marca 2011, ob 17.00 
uri, v prostorih Festivalne dvorane Bled (I. nadstropje). 
 
Prisotni: Anton Omerzel (SNS), Janez Petkoš (DeSUS), Pavla Zupan (DeSUS), mag. 

Leopold Zonik (DeSUS) – od 17.30 ure dalje, Majda Loncnar (DeSUS), Vinko 
Poklukar (LNK), Ludvik Kerčmar (SD), Jana Špec (SD), Slavko Ažman (LLP), 
Davorina Pirc (LDS), Srečko Vernig (LDS), Janez Brence (SDS), Miran Vovk 
(SDS), Miran Kresal (N.Si), Anton Mežan (LTM in SMS-zeleni) in Radoslav 
Mužan (LTM in SMS-zeleni). 

Opravičeno odsotna: Karmen Kovač (LTM in SMS-zeleni)  
 
Novinarji:  Romana Purkart – Radio Triglav Jesenice 
Poročevalka: Andreja Novšak – ravnateljica Vrtca Bled 
 
Občinska uprava: Matjaž Berčon - v.d. direktor občinske uprave, mag. Bojana Novak - vodja 
  odd. za varstvo okolja in GJS ter infrastrukturo, Nataša Hribar – vodja odd. za 
  javne finance, gosp. in družbene dejavnosti in Polona Tomažič – tajnica OS 
 
Sejo je vodil župan Janez Fajfar, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne. 
Po ugotovitvi prisotnosti je predsedujoči podal poročilo: na seji je bilo od 17 članov 
občinskega sveta ob 17. uri prisotnih 15 članov, zato je občinski svet lahko veljavno sklepal. 
(Ugotavljanje prisotnosti in glasovanje je potekalo preko interaktivnega glasovalnega sistema 
– vsi izidi glasovanj so priloga zapisniku.) 
 
Dnevni red: 
Gradivo je bilo poslano z vabilom v ponedeljek, 7. marca 2011. 
Preko elektronske pošte je bilo v torek, 8.3.2011, poslano gradivo k novi (5.) točki dnevnega 
reda: Osnutek Odloka Osnutek Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi samostojnega 
visokošolskega zavoda "Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled". 
V ponedeljek, 14. marca 2011 je bilo preko elektronske pošte poslano gradivo k 4b. točki 
dnevnega reda: Kadrovske zadeve – soglasje k imenovanju direktorja Zavoda Turizem Bled. 
Pred sejo je bilo na mizo dano gradivo, ki je bilo posredovano preko elektronske pošte za 
točki 4b. in 5. dnevnega reda, k 1. točki dnevnega reda besedila amandmajev ter zapisnika 
Odbora za proračun in občinsko premoženje in Statutarno pravne komisije. 
 
Dnevni red, ki je bil predlagan s sklicem, je župan v skladu s 25. členom Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Bled, dne 8.3.2011, dopolnil z novo, 5. točko: Osnutek Odloka o 
spremembah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda "Visoka šola za 
hotelirstvo in turizem Bled", zato se dnevni red za 2. izredno sejo glasi: 
DNEVNI RED: 
1.  Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2011; 
2.  Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec; 
3.  Premoženjsko pravna zadeva: Zamenjava zemljišča parc. št. 79 k.o. Bled, za del zemljišča 

80, k.o. Bled; 
4.  Kadrovske zadeve: 

a. Podelitev naziva častni občan; 
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b. Soglasje k imenovanju direktorja Zavoda Turizem Bled; 

5.  Osnutek Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda 
"Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled", 

 
Razprave na dnevni red ni bilo, zato je župan dal na glasovanje, prisotni 15 prisotnih – 13 
opredeljenih), pa so s 13 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 
DNEVNI RED: 
1.  Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2011; 
2.  Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec; 
3.  Premoženjsko pravna zadeva: Zamenjava zemljišča parc. št. 79 k.o. Bled, za del 

zemljišča 80, k.o. Bled; 
4.  Kadrovske zadeve: 

a. Podelitev naziva častni občan; 
b. Soglasje k imenovanju direktorja Zavoda Turizem Bled; 

5.  Osnutek Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega 
zavoda "Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled", 

 
 
 
Točka 1: Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2011  

Kratko uvodno obrazložitev je podal v.d. direktor občinske uprave, Matjaž Berčon. 
 
Poročili predsednikov delovnih teles: 
Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednica Jana Špec (SD)  
- predlog za sprejem dopolnjenega predloga odloka, s predlogom, da se realno pregleda 

NRPje ter postavi prioritete v skladu s finančnimi možnostmi in prioritetami v ORPju 
Občine Bled, Projekti naj se opredelijo finančno ovrednoteni po letih in kot take predstavi 
kot inf. na seji odbora za finance in občinsko premoženje; 

Statutarno pravna komisija – predsednik Miran Vovk (SDS)  

- sklep: ni formalno pravnih zadržkov za obravnavo dopolnjenega predloga odloka, s 
pripombo, da se preambula dopolnjenega predloga odloka spremeni z navedbo 
relevantne navedbe uradnega lista, v katerem je bil objavljen čistopis Zakona o javnih 
financah (črta se »79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B in 127/06-
ZJZP« in se nadomesti z »11/2011«).  

 
Župan je v nadaljevanju pojasnil, da je bil prejet samo en amandma, ki so ga vložili člani 
občinskega sveta Liste Tonija Mežana in SMS – zeleni, Anton Mežan, Karmen Kovač in 
Radoslav Mužan in so ga člani OS prejeli pred sejo v dodatnem gradivu. Pri pregledu 
amandmaja je bilo ugotovljeno, da je bil neustrezno pripravljen, zato ga je župan dopolnil z z 
amandmajem na amandma (besedilo so člani OS ravno tako prejeli pred sejo). 
Kratko obrazložitev besedila amandmaja je podala Nataša Hribar, vodja odd. za javne 
finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti.  
 
Anton Mežan (LTM in SMS-zeleni) je v nadaljevanju obrazložil še besedilo vloženega 
amandmaja. 
 
Druge razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (15 prisotnih) pa so sprejeli 

AMANDMA: 
Proračunska postavka:  20010605 Financiranje list 
Konto: 412000-47 Lista Tonija Mežana  se zmanjša za 1.664 €  
 412000-41 Lista za ljudi in prostor se zmanjša za  545 € 
 412000-40 Lista za naš kraj se zmanjša za 424 € 
Sredstva se namenijo: 
Proračunska postavka:  20070402 Občinske prireditve 
Konto: 40209908 Drugi izdatki za blago in storitve se poveča za skupaj 2.633 € 

glasovanje: 15 opredeljenih – 15 glasovi ZA, 0 PROTI 
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SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled sprejme dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine 
Bled za leto 2011, z redakcijskim popravkom preambule. 

glasovanje: 14 opredeljenih – 14 glasovi ZA, 0 PROTI 
 
 
Točka 2:  Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec 

Uvodno obrazložitev je podala ravnateljica Vrtca Bled, Andreja Novšak. 
 
Poročilo predsednika delovnega telesa: 
Statutarno pravna komisija – predsednik Miran Vovk (SDS)  
- sklep: ni formalno pravnih zadržkov za obravnavo pravilnika 

 
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (15 prisotnih – 15 opredeljenih) pa 
so soglasno (s 15 glasovi ZA), sprejeli 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec. 

 
 
 
Točka 3: Premoženjsko pravna zadeva: Zamenjava zemljišča parc. št. 79 k.o. Bled 
  za del zemljišča 80 k.o. Bled 

Uvodno obrazložitev je podal v.d. direktor občinske uprave, Matjaž Berčon. 
 
V razpravi sta po predhodni prijavi sodelovala mag. Slavko Ažman (LLP) in Janez Petkoš 
(DeSUS). 
 
Druge razprave ni bilo, zato so prisotni (15 prisotnih – 15 opredeljenih) na predlog župana, 
soglasno (s 15 glasovi ZA), sprejeli 

SKLEPE: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi zamenjavo zemljišča parc. št. 79 k.o. Bled v 

izmeri 90 m2 za del zemljišča parc. št. 80 k.o. Bled v izmeri cca 60 m2. Razlika v ceni 
se ustrezno doplača. 

2. Stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 

 
 
 
Točka 4:  Kadrovske zadeve 
a. Podelitev naziva častni občan 

Uvodno obrazložitev je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, Janez Petkoš (DeSUS). 
 
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (15 prisotnih – 15 opredeljenih) pa 
so soglasno (s 15 glasovi ZA), sprejeli 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled je odločil, da naziv ČASTNI OBČAN prejme dr. Ernest 
PETRIČ. 

 
 
b. Soglasje k imenovanju direktorja Zavoda Turizem Bled 

Uvodno obrazložitev je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, Janez Petkoš (DeSUS). 
V razpravi so po predhodni prijavi sodelovali Anton Omerzel (SNS) (ki se ni strinjal s takim 
načinom postopka izbire direktorja zavoda in bo glasoval proti); Ludvik Kerčmar (SD) in 
Anton Mežan (LTM in SMS-zeleni), ki sta predlagani sklep podprla. 



 4 

Druge razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (15 prisotnih – 13 
opredeljenih) pa so z 11 glasovi ZA in 2 PROTI, sprejeli 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled daje soglasje k imenovanju direktorice Zavoda Turizem 
Bled, Evi Štravs Podlogar. 

Točka 5:  Osnutek Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi samostojnega 
  visokošolskega zavoda "Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled" 

Uvodno obrazložitev je podala Jana Špec (SD), direktorica VSŠGT Bled. 
 
Poročilo predsednika delovnega telesa: 
Statutarno pravna komisija – predsednik Miran Vovk (SDS)  
- sklep: ni formalno pravnih zadržkov za obravnavo osnutka odloka in predlog za sprejem 

po skrajšanem postopku; 
 

Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (16 prisotnih) pa so sprejeli 

SKLEPE: 
1. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o spremembah Odloka o 

ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda "Visoka šola za hotelirstvo in 
turizem Bled". 

 (glasovanje: 15 opredeljenih – 15 glasov ZA, 0 PROTI) 
2. Občinski svet Občine Bled se strinja, da se Odlok o spremembah Odloka o 

ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda "Visoka šola za hotelirstvo in 
turizem Bled", v skladu s 73. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled 
(Ur. list RS, št. 67/09 – UPB in 78/09), obravnava in sprejme po skrajšanem 
postopku. 

 (glasovanje: 16 opredeljenih – 16 glasov ZA, 0 PROTI) 
3. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o spremembah Odloka o 

ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda "Visoka šola za hotelirstvo in 
turizem Bled". 

 (glasovanje: 16 opredeljenih – 16 glasov ZA, 0 PROTI) 

 
 
 
Župan se je vsem zahvalil za udeležbo in ob 17.40 uri zaključil z drugo izredno sejo 
Občinskega sveta Občine Bled. 
 
 
 
Zapisala: 
Polona Tomažič, tajnica Občinskega sveta 
 
       Župan Občine Bled 
       Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 
                   prof. geografije  
 


