
                       
Občina Bled 

OBČINSKI SVET  
 

  Številka: 034-2/2012-20 
         Datum: 10-april-2012 
 

ZAPISNIK 
 

8. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, ki je bila v torek, 3. aprila 2012, 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), Majda Loncnar (DeSUS), Vinko Poklukar (LNK),  
                       Jana Špec (SD) Ludvik Kerčmar (SD), Slavko Ažman (LLP), Davorina Pirc  
                       (LDS), Srečko Vernig (LDS), Janez Brence (SDS) Miran Vovk (SDS) -  od 17.00  
                       do 19.30 ure, Miran Kresal(N.Si), Karmen Kovač (LTM in SMS-zeleni), Anton  
                       Mežan (LTM in SMS- zeleni) in Radoslav Mužan (LTM in SMS-zeleni). 
 
Novinarji:  Romana Purkart, Radio Triglav Jesenice 
Poročevalci:  Tomaž Guzelj, predstavnik  PNZ d.o.o., mag. Gregor Ficko,  direktor Direkcije  
                       RS za ceste mag. Gregor Ficko, dr. Boštjan Brezovnik, z Inštituta za lokalno  
                        samoupravo in javna naročila, Alojz Babič, predstavnik  podjetja Adriaplin  
                       d.o.o., Robert Bizjak, predstavnik WTE, mag. Aleksander Kupljenik iz Inštituta  
                       za javno finančno pravo, Eva Štravs Podlogar – direktorica Zavoda Turizem  
                       Bled, Matjaž Završnik – direktor  Zavoda za kulturo Bled; Mirko Ulčar –  
                       direktor JP Infrastruktura Bled d.o.o.. 
  
Občinska uprava: Matjaž Berčon - direktor občinske uprave, mag. Bojana Novak - oddelek  
                             za prostor, okolje in  infrastrukturo, Nataša Hribar – oddelek za javne  
                             finance in splošne zadeve in Andrej Eržen – kabinet župana.  
 
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: 
Vabilo za sejo ste prejeli skupaj z gradivom v soboto, dne 24.3.2012,  v pisni obliki pa je bilo 
pred sejo  posredovano dodatno gradivo: 

 
 zapisniki sej delovnih teles 
 čistopis odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe 

ravnanja s komunalnimi odpadki, kjer so z barvami označene spremembe.  
 

Za 8. redno sejo je bil s sklicem  DNEVNI RED: 
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1.  Sprejem dnevnega reda 8. Redne seje; 

2.  Pregled in potrditev  Zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Bled z dne 28.2.2012; 

3.  a. Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta do 8. seje; 
b. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta; 

4.  Seznanitev s pripravo Konceptne zasnove dolgoročne ureditve prometa na Bledu; 

5.  Seznanitev s pripravo na izgradnjo Južne razbremenilne ceste na Bledu; 

6.  Sprejem predloga Odloka o OPPN za Južno razbremenilno cesto na Bledu R1-209/1089 Bled-
Soteska; 

7.  Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled; 

8.  Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki; 

9.  Sprejem osnutka Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne 
lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki; 

10.  Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2011 in Premoženjske bilance 
Občine Bled za leto 2011; 

11.  Seznanitev s Poročilom o delovanju MIR za leto 2011; 

12.  Seznanitev s Poročilom o poslovanju Turizma Bled za leto 2011; 

13.  Seznanitev s Poročilom o poslovanju Zavoda za kulturo Bled za leto 2011; 

14.  Seznanitev s Poročilom o izvajanju koncesijske pogodbe v letu 2011 in plan gradnje v letu 2012 
na področju oskrbe z zemeljskim plinom; 

15.  Sprejem predloga Dogovora o ureditvi medsebojnih obveznosti v zvezi z izvajanjem koncesijske 
pogodbe na področju oskrbe z zemeljskim plinom; 

16.  Seznanitev s Poročilom o izvajanju koncesije na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda za 
leto 2011; 

17.  Seznanitev s Finančnim in pravnim elaboratom za delitev premoženja gospodarskih javnih služb 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Bled in Občini Gorje; 

18.  Sprejem Pravilnika o sofinanciranju programov športa; 

19.  Razno. 

 
Župan je z dnevnega reda umaknil  točko 18. »Sprejem Pravilnika o sofinanciranju 
programov športa«, ker je menil, da ni prišlo do pravega konsenza in   bodo potrebne  še 
dodatne uskladitve. Prav tako pa je  zaradi gostov, ki so bili časovno vezani še na druge 
obveznosti, predlagal  prestavitev točk tako, da se je bil za 8. redno sejo predlagan dnevni 
red: 

1. Sprejem dnevnega reda 8. redne seje; 
2. Seznanitev s pripravo Konceptne zasnove dolgoročne ureditve prometa na Bledu; 
3. Seznanitev s pripravo na izgradnjo Južne razbremenilne ceste na Bledu; 
4. Sprejem predloga Odloka o OPPN za Južno razbremenilno cesto na Bledu R1-

209/1089 Bled-Soteska; 
5. Pregled in potrditev Zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Bled z dne 

28.2.2012; 
6. a. Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta do 8. seje;  

b. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta;  
7. Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne 

službe ravnanja s komunalnimi odpadki; 
8. Sprejem osnutka Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za 

opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki; 

9. Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled;  
10. Seznanitev s Finančnim in pravnim elaboratom za delitev premoženja 

gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Bled in 
Občini Gorje; 

11. Sprejem zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2011 in Premoženjske 
bilance Občine Bled za leto 2011; 
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12. Seznanitev s Poročilom o delovanju MIR za leto 2011; 
13. Seznanitev s Poročilom o poslovanju Turizma Bled za leto 2011; 
14. Seznanitev s Poročilom o poslovanju Zavoda za kulturo Bled za leto 2011; 
15. Seznanitev s Poročilom o izvajanju koncesijske pogodbe v letu 2011 in plan 

gradnje v letu 2012 na področju oskrbe z zemeljskim plinom; 
16. Sprejem predloga Dogovora o ureditvi medsebojnih obveznosti v zvezi z 

izvajanjem koncesijske pogodbe na področju oskrbe z zemeljskim plinom; 
17. Seznanitev s Poročilom o izvajanju koncesije na področju odvajanja in čiščenja 

odpadnih voda za leto 2011; 
18. Razno  

 
 
Točka 1: Sprejem dnevnega reda  
K razpravi so se prijavili   Vinko Poklukar (LNK), ki se ni  strinjal z umikom točke 18 z 
dnevnega reda, mag. Slavko Ažman (LPP), ki  nima pripomb na dnevni red, vendar pa 
predlaga, da  naj se preveri, če poslovnik dovoljuje spremembo vrstnega reda točk, Pavla 
Zupan (DeSUS) je podala predlog, da za naslednje seje ni več tako obsežen dnevni red. 
  
Po razpravi  je župan dal na glasovanje,  (17 prisotnih – 16 opredeljenih) na predlog župana 
s 14 glasovi ZA in 2 glasovoma  PROTI, sprejeli 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Dnevni red 8. redne seje Občinskega sveta Občine 
Bled z dne 3. 4. 2012. 

 
 
Točka 2:  Seznanitev s pripravo Konceptne zasnove dolgoročne ureditve prometa 

na Bledu. 
Uvodno obrazložitev je podal Tomaž Guzelj, predstavnik predlagatelja PNZ d.o.o. 
 
Poročilo predsednika  delovnega telesa: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – podpredsednik  mag. Slavko Ažman 
(LLP) 
- seznanitev s postopki priprave 
 
V razpravi so sodelovali  Davorina Pirc (LDS), Anton Mežan (LTM in SMS-zeleni), Anton 
Omerzel (SNS), Janez Petkoš (DeSUS) in mag. Slavko Ažman (LLP)  in izpostavili predloge 
in pripombe: 

- predlog naj se dopolni s pridobitvijo primerjave še z drugimi objezerskimi kraji 
oziroma mesti, ker se kot občina  ne moremo primerjati z izrazito gorskimi kraji;  

- pri umestitvi severne razbremenilne ceste v prostor, naj se le ta podrobno vpogleda;  
- pri zapiranju prometu naj se zadeve še konkretizirajo;  
- podpora k izgradnji parkirišč »Vezenine« in Športni park – ukinitev parkirišč ob jezeru; 
- umik parkirnih mest na obrobje Bleda in v povezavi s tem krepitev javnega prometa z 

električnimi in hibridnimi vozili;  
- v vaških jedrih naj se upošteva »mehka varianta«  ukinitve prometa;  
-  koncesija – izvajanje prevozov s cestnim turističnim vlakcem –občina naj se v 

primeru, da izvajalec ne bo opravljal prevozov z okolju prijaznimi sredstvi, ne podeli 
koncesije.  

V razpravi je direktor Občinske uprave, Matjaž Berčon, prisotne tudi seznanil s tem, da se bo 
opravila neformalna javna razgrnitev preko spletne strani Občine Bled (do vključno 
26.4.2012) in da se bodo zbirale pripombe občank in občanov in drugih zainteresirane 
javnosti.  
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje, prisotni (17 prisotnih – 16 opredeljenih) pa 
so s 16 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 
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SKLEPA: 
1. Občinski svet Občine Bled se je seznanil s postopki priprave Konceptne zasnove 

dolgoročne ureditve prometa na Bledu.  
2. Pripombe na osnutek dokumenta se zbirajo do konca aprila 2012, izvajalec pa 

opravi zaključno redakcijo, pri čemer smiselno upošteva pripombe iz razprave in 
razgrnitve. 

 
 
 
Točka 3:  Seznanitev s pripravo na izgradnjo Južne razbremenilne ceste na  
                       Bledu 
 
Uvodno obrazložitev je podal    direktor Direkcije RS za ceste, mag. Gregor Ficko.  
 
V razpravi so sodelovali Anton Omerzel (SNS) Janez Petkoš  (DeSUS), mag. Leopold Zonik 
(DeSUS), Ludvik Kerčmar (SD), Miran Kresal (N.Si), ki so podali  predloge, pripombe, 
pohvale, mnenja in vprašanje:  

- ali je  potrebna sprememba odloka, če je  na novo izvedena parcelacija že zajetih 
parcel na trasi južne razbremenilne ceste? 

- pohvali se predstavitev izgradnje južne razbremenilne ceste;  
- apelira se na posameznike (predvsem pri odkupu zemljišč), da prispevajo nekaj tudi v  

dobrobit Bleda in  turizma tako  na Bledu, kot v Bohinju in se je predlagalo, da se 
zadeve pri odkupih ne zaostrujejo in da se do vseh  vpletenih pristopi na prijazen in 
human način.     

 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje, prisotni (17 prisotnih – 17 opredeljenih)  so s 
17 glasovi ZA,  sprejeli 
 

SKLEPA: 
1. Občinski svet Občine Bled se je seznanil s postopki priprave na izgradnjo Južne 

razbremenilne ceste na Bledu.  
2. Občinski svet Občine Bled zadolži župana, da skupaj z investitorjem, Direkcijo RS 

za ceste, pripravlja četrtletna vmesna poročila o postopkih priprave, v vsakem 
prvem četrtletju tekočega leta do zaključka projekta pa uvrsti ustrezno točko 
dnevnega reda na sejo občinskega sveta. 

 
Točka 4:  Sprejem predloga Odloka o OPPN za Južno razbremenilno cesto 

na Bledu R1-209/1089 Bled-Soteska. 
 

Uvodno obrazložitev je podala mag. Bojana Novak, vodjo Oddelka za prostor, okolje in 
infrastrukturo, v nadaljevanju pa so sodelovali tudi  pripravljalci odloka.  
 
Prosim za poročilo predsednikov delovnih teles: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – podpredsednik Slavko Ažman ( 
LLP) 
- predlog za potrditev sklepov   
Statutarno pravna komisija – predsednik Miran Vovk (SDS) 
- sklep: ni formalno – pravnih zadržkov za sprejem Odloka  
 
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (17 prisotnih – 15 opredeljenih) pa 
so s 15 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 
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SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o OPPN za Južno razbremenilno 
cesto na Bledu R1-209/1089 Bled-Soteska. 

 
 
Točka 5:  Pregled in potrditev Zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine 

Bled, z dne 28.2.2012 
 
V razpravi je sodelovala Davorina Pirc (LDS) in je predlagala, da se v zapisnikih uporablja 
pisna beseda in ne govorna. 
  
Druge razprave ni bilo, zato so prisotni (17 prisotnih – 17 opredeljenih) na predlog župana s 
17 glasovi ZA  sprejeli 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine 
Bled, z dne 28.2.2012 

 
Točka 6a: Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta, do 8. seje 
Opravljen je bil pregled pobud po vrstnem redu, kot so navedene v gradivu. 

Radoslav Mužan (LTM in SMS-zeleni) 

- pobuda povezana z gramoznico v Ribnem - podan je bil odgovor in se pobudnik z 
njima strinja – pobuda se črta.  

__________________________________________________________________________ 
Slavko Ažman (LLP) 

- pobuda povezana  z odgovorom GURS na pritožbo Občine Bled glede vrednotenja 
nepremičnin – podani so bili odgovori in se pobudnik z njimi strinja – pobuda se črta. 

_________________________________________________________________________ 
Ludvik Kerčmar (SD) 

- pobuda povezana s vsesplošno čistilno akcijo – odgovor je bil podan in se pobudnik z 
njim strinja – pobuda se črta.  

____________________________________________________________________ 
Anton Omerzel (SNS) 

- pobuda v zvezi z redarsko službo in postavitvijo radarjev – odgovor je podan, 

pobudnik se ne strinja z odgovorom.  

__________________________________________________________________________ 

Vernig Srečko (LDS) 

-  podani sta bili dve pobudi in sicer v zvezi  z merili za vrednotenje programov ljubiteljske   

   kulturne dejavnosti v Občini Bled in v zvezi prenosa upravljanja Sodarjeve domačije v  

   Bodeščah na Zavod za kulturo Bled – podana sta bila oba odgovora, pobudnik se z  

   njima strinja – pobuda črta.  

 
Točka 6b: Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
Oddane so bile nove pobude, ki so prepisane ali dobesedno navedene. 
_________________________________________________________________________ 
Janez Petkoš (DeSUS):  
»Krajane Rečice zanima, kaj je občina ukrenila v zvezi s sanacijo cestnega nadvoza nad 
železniško progo ob stiku Razgledne ceste in cesta Za žago, to je na Rečici nad Zadrugo 
GOZD.  
Že lani konec leta se je porušila severna stena mostu. Do danes se še ni začela nobena 
sanacija mostu niti s strani železnice niti s strani občine. Cesta se je enostavno zaprla za 
promet, že prej pa se preko nadvoza ni odvijal tovorni promet. Za krajane Rečica in seveda 
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tudi za občino Gorje je ta cesta pomembna pri odvijanju vsakodnevnega življenja, zato 
prosimo, da občina čim prej sanira omenjeni objekt.  
Mogoče bi pri sanaciji objekta priskočila na pomoč tudi občina Gorje in Slovenske železnice.  
Zato v imenu krajanov Rečica dajem pobudo, da se most čim prej sanira. » 
 

Janez Petkoš, l.r.  
 

Odgovor je podal direktor občinske uprave in povedal, da je na občini potekal sestanek in 
ogled stanja navedenega dela ceste s predstavnikoma SŽ in da je bil na sestanku sprejet 
sklep, da SŽ pripravijo projekt sanacije in popis del, občina, ki pa je upravljalec cest, pa 
izvede naročilo za izvedbo del. Glede na to, da bo investicija predstavljala znesek po 
40.000,00 € neto, se bo izvedel poenostavljen postopek naročil male vrednosti in se 
predvideva, da bodo dela lahko realizirana v drugi polovici meseca maja. Povedal je tudi, da 
se bosta sanirala oba kamnita zidova, na vrhu pa se bo naredila nova armirana plošča z 
osno nosilnostjo do 5 t, kar se ocenjuje, da bo zadostovalo za občasne prevoze z večjimi 
traktorji in s prikolicami lesa. Denar se bo zagotovil iz proračunske postavke vzdrževanja 
cest.  
Župan pa je na koncu pozval vse voznike, da upoštevajo prometne znake, ki označujejo 
osno nosilnost.  
__________________________________________________________________________ 
 
Točka 7: Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne 

gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 
 
Uvodno obrazložitev sta podala g. Železnik, z Inštituta za lokalno samoupravo in javna 
naročila in mag. Romana Starič  z oddelka za prostor, okolje in infrastrukturo Občine Bled 
 
Poročilo predsednikov delovnih teles: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – podpredsednik Slavko Ažman ( 
LLP) 
-  predlog za prejem osnutka Odloka  
Statutarno pravna komisija – predsednik Miran Vovk (SDS) 

- sklep: ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
 
V razpravi so sodelovali mag. Zonik Leopold (DeSUS), Davorina Pirc (LDS), Anton Mežan 
(LTM in SMS-zeleni) in izpostavili predloge in pripombe: 

- predlagalo  se je, da naj hoteli in tudi gospodinjstva  prično z  oddajanjem odpadnega  
jedilna olja in seveda, v kolikor se to že izvaja, naj se pripravijo podatki o tem, koliko 
odpadnega jedilnega olja oddajo blejski hoteli;  

- odlok je pripravljen korektno, podan pa je bil predlog, da  naj se občane bolj podrobno 
obvesti o prekrških in bolj natančno obrazloži 46. člen Odloka;   

- pri veliki količini zelenega odpada – obrezovanje sadovnjaka, naj se točno opredeli, 
ali je potrebno tudi to odpeljati na odpad ali se lahko to zažge v sadovnjaku;  

- 37. člen – redakcijski popravek  - pred besedo »imetnikom odpadkov« naj se postavi 
»točka 1.«;  

- kazni so relativno visoke in jih ni potrebno višat, večji problem pa je pri izvrševanju 
kazni, predvsem pri večjih, grobih kršitvah, ki se ponavljajo in je bil podan predlog, da 
se v teh primerih   čimpreje reagira. 
 

Na predloge in pripombe je odgovoril g. Železnik in povedal, da za hotele in samostojna 
podjetja velja drug režim in je ta odlok pisan za občane. Gospodarske družbe, ki proizvajajo 
mešane komunalne odpadke se obvezno morajo priključiti na sistem, vse ločene frakcije pa 
se zbirajo in jih morajo oddajati upravljalcu posameznega sistema. 
Glede kaznovanj je povedal, da kazni niso pretirano visoke, vendar pa je dal poudarek na to, 
da mora izvajalec javne službe obvestiti občane, na kakšen način se bo odlok izvajal, 
potrebno bo spodbujanje, pošiljanje obvestil, kako se bodo odpadki ločevali, kar vse pomeni, 
da se bodo občani postopoma navajali  in predlagal, da se kaznovanje ne izvaja v začetni 
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fazi in bo potrebno občane tudi seznaniti s tem, da bo ločevanje odpadkov na dolgi rok 
prineslo tudi ugodnosti. Glede kurjenja v naravi pa je povedal, da je to prepovedano in da v 
konkretnem primeru – veje obrezanega drevja – spadajo v zeleni odpad in se lahko odpeljejo 
na odpad, lahko pa se tudi kompostirajo.  
G. Potočnik, podjetje Infrastruktura Bled pa je še dodal, da imajo vsi hoteli glede oddajanja 
odpadnega jedilnega olja že sklenjene pogodbe z BIOTERO ali z BIOFOTURO, lahko pa se 
pogodbe sklenejo tudi z Infrastrukturo, ki ima podpisano pogodbo z BIOFOTURO in pove, da 
imajo za vsak sprejem jedilnih olj evidenčne  liste in da so v letu 2011 zbrali približno 1000 l 
odpadnega jedilnega olja.  
Glede zelenega odpada pa je g. Potočnik povedal, da podjetje  Infrastruktrura  vsakemu 
občanu razdeli tri bone za odvoz zelenega odpada (do 3 m3 lahko vsak občan tudi naroči 
odvoz), za kar se na podjetju vodijo tudi evidenčni listi.  
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje, prisotni (17 prisotnih – 16 opredeljenih) pa 
so s 16 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 
 
 

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

obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. 
2. Občinski svet Občine Bled se strinja, da se Odlok o načinu opravljanja obvezne 

lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, v skladu s 
73. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Ur.l. RS, 67/09-UPB in 
78/09), obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.  

3. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o načinu opravljanja 
obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.  

 
Točka 8:  Sprejem osnutka Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za  

opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki. 

 
Uvodno obrazložitev je podal g. Železnik, z Inštituta za lokalno samoupravo in javna naročila. 
 
Poročilo predsednikov delovnih teles: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – podpredsednik Slavko Ažman 
(LLP) 
- predlog za sprejem osnutka Odloka  
Statutarno pravna komisija – predsednik Miran Vovk (SDS) 
- sklep: ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
 
V razpravi so sodelovali Janez Brence (SDS), Miran Vovk (SDS) in mag. Slavko Ažman 
(LLP), ki so podali predloge, pripombe in mnenja: 
-  opozorjeno je bilo, da je v tabeli, stran 7, kjer je prikazana  primerjava cen, nastala napaka; 
-  predlagano je bilo, da naj se pri koncesionarju  izpogaja boljša cena, kot je sedaj;  
 
Ker ni bilo več razprave, je župan dal na glasovanje, prisotni (17 prisotnih – 15 opredeljenih) 
pa so s 15 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 
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SKLEPE: 
1. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o predmetu in pogojih za 

podelitev  koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki. 

2. Občinski svet Občine Bled se strinja, da se Odlok o predmetu in pogojih za 
podelitev  koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki, v skladu s 73. členom Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Bled (Ur.l. RS, 67/09-UPB in 78/09), obravnava in sprejme po 
skrajšanem postopku.  

3. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka  o predmetu in pogojih za 
podelitev  koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki. 

 
Točka 9:  Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini 

Bled  
 
Uvodno obrazložitev je podal predstavnik  podjetja Infrastruktura Bled d.o.o., Anton Potočnik.  
 
Poročilo predsednikov delovnih teles: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – podpredsednik Slavko Ažman 
(LLP) 
predlog za sprejem sklepa 
 
Statutarno pravna komisija – podpredsednik Ludvik Kerčmar (SD) 
sklep: ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo  
 
K razpravi se je prijavil g. Brence (SDS), ki je povedal, da bo odlok v celoti podprl, vendar s 
pripombo, da naj se koncesionarju ne prizna tako visoka cena (0,21€/kg) na kg odloženega 
odpada na Malo Mežaklo. 
Direktor OU, Matjaž Berčon pa je odgovoril, da znesek predstavlja strošek za vse štiri 
gospodarske javne službe, to je od zbiranja, prevoza, sortiranja in odlaganja.  
 
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje, prisotni (16 prisotnih – 16 
opredeljenih) pa so s 16 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 
 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi 
odpadki v Občini Bled.  

 
Točka 10: Seznanitev s Finančnim in pravnim elaboratom za delitev premoženja 

gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini 
Bled in Občini Gorje 

 
Uvodno predstavitev je podal predstavnik predlagatelja, mag. Aleksander Kupljenik iz 
Inštituta za javno finančno pravo. 
 
 
Poročilo predsednice delovnega telesa: 
Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednica Jana Špec (SD) 
- seznanitev s Finančnim in pravnim elaboratom za delitev premoženja gospodarskih 

javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Bled in Občini Gorje n se 
strinjajo z izhodišči, podanimi v zaključku elaborata, za dopolnitev sklepa o delitveni 
bilanci med občinama. 
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V razpravi je sodeloval mag. Slavko Ažman (LLP) in povedal, da je elaborat dobro 
pripravljen, vendar pa  je povedal, da se kljub temu kaže nekaj problemov, predvsem  glede 
uporabljenih stopenj amortizacije, vendar pa je bistvo ključ delitve, ki je kombinacija dveh 
sodil, kjer gre predvsem za sprejemanje kompromisov obeh občin.  
 
Ker ni bilo več razprave, je župan dal na glasovanje, prisotni (16 prisotnih – 15 opredeljenih) 
pa so s 15 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 
 

SKLEPA: 
1. Občinski svet Občine Bled se seznani s Finančnim in pravnim elaboratom za 

delitev premoženja gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda v Občini Bled in Občini Gorje. 

2.  Občinski svet Občine Bled se strinja z izhodišči, podanimi v zaključku 
elaborata, za dopolnitev sklepa o delitveni bilanci med občinama. 

 
Točka 11: Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2011 in Premoženjska 

bilanca Občine Bled za leto 2011 
 
Uvodno obrazložitev je podala Nataša Hribar, vodja odd. za javne finance in splošne zadeve. 
 
Poročila predsednikov delovnih teles: 
Odbor za  gospodarstvo in turizem – predsednica Davorina Pirc (LDS) 
- predlog za sprejem Zaključnega računa za 2011 za področje gospodarstva in turizma  
Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednica Jana Špec (SD) 
- sklep: predlog za sprejem predlaganega sklepa s pripombo, da se pri planu za leto 2013 

upošteva, da se znesek za članarino Alpine Pearls preusmeril za druge programe v 
občini Bled. 

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – podpredsednik Slavko Ažman 
(LLP) 
- predlog za sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2011 in 

Premoženjske bilance za leto 2011 
Odbor za družbene dejavnosti – podpredsednik  Vinko Poklukar (LNK) 
- predlog za sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2011 in 

Premoženjske bilance za leto 2011 
 
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (16 prisotnih – 16 opredeljenih) pa 
so s 16 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 
 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled je sprejel Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 
2011 in Premoženjsko bilanco  Občine Bled za leto 2011. 
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Točka 12:  Seznanitev s poročilom o delovanju MIR za leto 2011 
Uvodno obrazložitev je podal vodja medobčinskega redarstva, Borisa Sodja 
 
Poročila predsednikov delovnih teles:  
Odbor za gospodarstvo in turizem – predsednica Davorina Pirc (LDS)  
- sklep: seznanitev  s Poročilom o delovanju MIR za leto 2011  
 
Po predhodni prijavi so v razpravi sodelovali Anton Omerzel (SNS), ki je  povedal, da se s 
poročilom ne strinja in je spraševal, kako so lahko postavljeni radarji za meritev hitrosti  na 
zasebnih zemljiščih brez soglasja lastnika zemljišča, nadalje je spraševal, kako je lahko 
oseba, ki ima  kazensko evidenco, zaposlen kot uradna oseba in  zakaj se pišejo obvestila o 
prekrških ponoči  in hkrati vodjo MIR-a pozval k odstopu;  Ludvik Kerčmar  (SD) pa je 
predlagal, da se kršitelje prvo opozori in šele nato sankcionira, spraševal pa je tudi, kako je v 
letošnjem letu na področju ribolova ob Blejskem jezeru,  Mežan Anton (LTM in SMS –zeleni) 
pa je opozoril na črno kampiranje na Kupljeniku in je predlagal, da se opravljajo bolj pogosti 
ogledi in Davorina Pirc (LDS) je predlagala, da se postajališče za turistični vlakec izpred Vile 
Rikli,  zaradi neugledne lokacije, prestavi bolj proti Zdraviliškemu Parku.  
Na vsa vprašanja je odgovoril vodja MIR-a, Boris Sodja  in je povedal, da se za postavitev 
radarja dogovarjajo z lastniki zemljišč, kar pa se tiče občinskega redarja pa je povedal, da 
domnevno nima kartoteke, povedal je, da je bil imenovani izbran na podlagi javnega razpisa, 
izbor potrdi za to imenovana komisija, vsi redarji pa na izobraževanju, ki se opravlja na 
Policijski akademiji podpišejo izjavo, da se lahko pregleda njihova preteklost.  Glede pisanja 
obvestil o prekršku pa je povedal, da se ta ne pišejo v nočnih urah, razen v sodelovanju s 
policijo, kar pa se dogaja zelo poredko. Glede izbire varnostne službe pa je povedal, da je 
izbor stvar občine in da je bil vedno imenovan le v komisijo in v letih, ko so bile podane 
pritožbe na izbor kandidatov, je Državna revizijska komisija vedno ugodila občini in ne 
pritožniku.  
Glede ribolova je povedal, da so se zadeve v lanskem letu nekoliko umirile, predvsem z 
dopolnitvijo Odloka, apeliral pa je tudi na Ribiško družino, da bi bila bolj aktivna pri kontroli 
ribolova.  
Glede postajališča turističnega vlakca pa je odgovoril, da postajališče ob Zdraviliškem parku 
ni mogoče zaradi prometa in parkirišč, predlagal, da se le-ta pomakne proti Grajskemu 
kopališču.  
Glede črnega kampiranja pa je predlagal, da krajani Kupljenika  sproti obveščajo dežurno 
redarstvo.   
 
Po končani razpravi so prisotni (16 prisotnih – 15 opredeljenih)  na predlog župana s 15 
glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 
 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled se je seznanil s Poročilom o delovanju MIR za leto 2011. 

 
 
Točka 13: Seznanitev s Poročilom o poslovanju  Turizma Bled za leto 2011 
Uvodno obrazložitev je podala direktorica Turizma Bled, Eva Štravs Podlogar. 
 
Poročilo predsednice delovnega telesa: 
Odbor za gospodarstvo in turizem – predsednica Davorina Pirc (LDS)  
- seznanitev s poročilom  2012 s pripombami oz. sklepi Odbora:   

 obrazloži naj se razlika med zneskom navedenim v poslovanju Turizma Bled za leto 
2011  in zneskom v Zaključnem računu – sofinanciranje dejavnosti LTO;  
podana je bila tudi usmeritev,da je potrebno obuditi oz. okrepiti pustno prireditev 
(povorko). K sodelovanju je potrebno povabiti vsa društva, ki delujejo v občini Bled;  

 v zvezi z odstopanjem podatkov na nivoju Slovenije v primerjavi z Bledom  so velike, zato 

naj  se  pozove strokovne institucije k izvedbi ankete o potrošnji turista na Bledu. 
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Odgovore na dodatna vprašanja je podala direktorica Turizma in povedala, da je razlika v 
znesku 3.000,00 EUR nastala iz naslova participacije Občine Bled za novoletni gala koncert, 
ker ni bilo zagotovljenih sponzorjev oziroma je kot glavni sponzor odstopila GB d.d., kot 
dolgoletni sponzor gala koncerta;  
Glede usmeritve o obuditvi oziroma okrepitvi pustne prireditve s povorko pa se je  strinjala in 
je povedala, da bi bilo potrebno k sodelovanju povabiti klube in društva v občini in da 
pustovanje s povorko postane domača prireditev;  
Glede potrditve sklepa o seznanitvi pa je povedala, da je Svet zavoda za turizem potrdil in 
potrdil poročilo in  da je v 8. členu veljavnega Statuta napisano, da plane sprejeme, ostalo pa 
z vednostjo ustanovitelja in da za samo  poročilo ni eksplecitno napisano, da se potrjuje.  
 
V razpravi so  sodelovali Anton Mežan (LTM- SMS –zeleni),ki je apeliral na vsa društva, 
predvsem tista, ki se financirajo iz občinskega proračuna, da se več vključujejo v pripravo 
prireditev in da je to njihova obveza,  Ludvik Kerčmar (SD) pa je poročilo pohvalil  in povedal, 
da  ga bo tudi podprl in Anton Omerzel (SNS),  ki je predlagal, da bi bilo več povezanosti 
med hoteli, občino in Zavodom. 
 
Druge razprave ni bilo, zato so prisotni (14 prisotnih – 14 opredeljenih) na predlog župana, s 
14 glasovi ZA, sprejeli 
 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled se je seznanil s Poročilom o poslovanju Turizma Bled za 
leto 2011. 

 
 
 
Točka 14:  Seznanitev s Poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 2011 
Uvodno obrazložitev in pojasnila v razpravi je podal direktor Zavoda za kulturo Bled, Matjaž 
Završnik. 
 
Poročilo predsednikov delovnih teles: 
Odbor za gospodarstvo in turizem – predsednica Davorina Pirc (LDS) 
- seznanitev s poročilom s pripombo, pozivom, da se Zavod vključi v dogovore glede 

urejanje parkov v centralnem delu Bleda in naporih za reklamiranje Bleda na  vseh 
vpadnicah v Slovenijo.  

Odbor za družbene dejavnosti – podpredsednik Vinko Poklukar (LNK) 
- seznanitev s poročilom  
 
Direktor Zavoda je povedal, da bo Zavod skupaj s Turizmom Bled v letošnjem letu 
intenziviral promocijske aktivnosti na vpadnicah v Slovenijo, glede centralnega Blejskega 
parka pa se bo Zavod povezal z občinsko upravo glede urejanje tega predela.   
 
V razpravi so sodelovali mag. Zonik Leopold (DeSUS), Anton Omerzel (SNS), Vernig Srečko 
(LDS) in Anton Mežan (LTM- SMS –zeleni ) in izpostavili: 
 
- Pohvaljeno je bilo delo zavoda v smislu sodelovanja z gospodarskimi subjekti v kraju in 

kar po svojih močeh sofinancira in daje kraju v smislu sofinanciranja kulturnih prireditev. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje, prisotni (15 prisotnih – 15 opredeljenih) pa 
so s 15 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 
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SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled se je seznanil s Poročilom o poslovanju Zavoda za kulturo 
Bled za leto 2011. 

 
Točka 15:  Seznanitev s poročilom o izvajanju koncesijske pogodbe v letu 2011 in 

plan gradnje v letu 2012 na področju oskrbe z zemeljskim plinom  
 
Uvodno obrazložitev je podal Alojz Babič, predstavnik podjetja Adriaplin d.o.o.  
 
Poročilo predsednika delovnega telesa: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš (DeSUS) 
- seznanitev s poročilom  
 

K razpravi so se prijavili:   Janez Brence (SDS), ki je vprašal, ali se bo prizadetim 
odjemalcem plina v Ribnem, zaradi izpada regulatorjev tlaka,  zaradi nizkih temperatur v 
mesecu februarju, priznala odškodnina,   mag. Leopold Zonik (DeSUS) pa je vprašal ali je 
podjetje usposobljeno za intervencijske posege in kolikšna je nevarnost pri intervencijah   in 
Pavlo Zupan (DeSUS) pa je zanimalo, kako je z izgradnjo plinovodnega omrežja v letu 2012 
na Rečici.  

Na vprašanja je odgovoril g. Alojz Babič in povedal, da bo odškodnina prizadetim priznana in 
obračunana pri naslednji položnici za dobavo plina, kar pa se tiče intervencij, pa je povedal, 
da vse poškodbe sanira intervencijska ekipa podjetja Ekskalibur I d.o.o., ki je za to 
usposobljena in upa, da poškodovanih oseb in objektov, tako kot do sedaj, tudi v bodoče ne 
bo.  Glede izgradnje plinovodnega omrežja pa je povedal, da ta v letu 2012 na Rečici ne bo 
gradil.  

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje, prisotni (14 prisotnih – 14 opredeljenih) pa 
so soglasno sprejeli (s 14 glasovi ZA ) sprejeli:  
 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled se je seznanil s Poročilom o izvajanju koncesijske pogodbe 
v letu 2011 in planom gradnje v letu 2012 na področju oskrbe z zemeljskim plinom. 

 
 
Točka 16:  Sprejem predloga Dogovora o ureditvi medsebojnih obveznosti v zvezi z 

izvajanjem koncesijske pogodbe na področju oskrbe z zemeljskim 
plinom.   

 
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon, direktor občinske uprave Bled  
 
Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednica Jana Špec (SD) 
- seznanitev s poročilom  
 
V razpravi je sodeloval Srečko Vernig (LDS) in povedal, da je medsebojno sodelovanje 
pripeljalo do končnih rezultatov.   
 
Druge razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (14 prisotnih – 13 
opredeljenih) pa so s 13 glasovi ZA in 0 PROTI,  sprejeli 
 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled potrjuje predlog Dogovora o ureditvi medsebojnih 
obveznosti v zvezi z izvajanjem koncesijske pogodbe št. 35204-2/2001 s 
koncesionarjem, družbo Adriaplin, d. o. o. 
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Točka 17:  Seznanitev s Poročilom o izvajanju koncesije na področju odvajanja in 

čiščenja odpadnih voda za leto 2011 
Uvodno obrazložitev je podal Robert Bizjak, predstavnik družbe WTE. 
 
Poročilo podpredsednika  delovnega telesa: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš (DeSUS) 
- seznanitev s poročilom  
 
V razpravi so sodelovali Vernig Srečo (LDS), Janez Brence (SDS) in Ludvik Kerčmar (SD) in 
izpostavili:  
 
- v primeru nemožnosti priklopa na sistem nastane  problem čiščenja greznic;  
- predlog za pregled najbolj vpijočih točk, kjer prihaja do združevanja fekalij in meteornih 

voda; 
- predlog, da se pri naslednjem poročilu vključi tudi poročilo o izvajanju programa v delu, 

kjer naj bi se ločevala fekalna in meteorna voda; 
- hišna fekalna kanalizacija ni ločena, ker nista dva ločena kanala in je potrebno 

razmišljanje o gradnji ponikovalnic za vsak objekt posebej ali na nek drug način ločiti 
meteorne vode od fekalnih voda;  

- kaj bo s točkovnimi izviri – kam bodo speljani;  
 
Druge razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (14 prisotnih – 14 
opredeljenih) pa so soglasno (s 14 glasovi ZA), sprejeli 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled se je seznanil s Poročilom o izvajanju koncesije na 
področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda za leto 2011. 

 
 
Točka 18:  Razno  
 
Župan se je opravičil, ker občinska uprava zaradi časovne stiske ni uspela pripraviti poročila 
med sejama. Nato se je vsem zahvalil za udeležbo in ob 22.30 zaključil 8. redno sejo 
Občinskega sveta Občine Bled.  
 
 
 
Zapisala: 
Vlasta Pretnar, tajnica župana  
 
                  Župan Občine Bled 
           Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 
             prof. geografije  
 
  


