Številka: 011-4/2011-22
Datum: 10. 5. 2013
ZAPISNIK
14. redne seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled, ki je bila v četrtek, 9. 5.
2013, ob 16. uri v Festivalni dvorani na Bledu.
Prisotni člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja:
Janez Petkoš, Anton Omerzel, Davorina Pirc, mag. Slavko Ažman, Majda Loncnar, Ludvik Kerčmar, Peter
Pogačar
Ostali prisotni: direktor občinske uprave Matjaž Berčon, Saša Repe, Barbara Jančič, Tone Vertačnik –
podjetje Oikos d.o.o. (pri točki 3), Karla Jankovič in Klara Sulič – Luz d.d., Barbara Jerman – Aquarius d.o.o.
(pri točki 5)
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda 14. redne seje
2. Sprejem Zapisnika 13. redne seje
3. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja BL S24 Mlino – 1
4. Sprejem osnutka Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta BL S-24 Mlino
5. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Bled
6. Sprejem osnutka Odloka o preimenovanju ulice na območju naselja Bled
7. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem prometu v
naseljih – 3
8. Sprejem Obvezne razlage Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Bled
9. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2012 in Premoženjske bilance Občine Bled
za leto 2012
10. Razno
Začetek seje: ob 16.00, zaključek seje: ob 18.00.
1. Sprejem dnevnega reda 14. redne seje
Sejo odbora je vodil predsednik odbora Janez Petkoš, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne. Po ugotovitvi
sklepčnosti je predsednik odbora prebral predlagani dnevni red. Predlagan je bil umik 3. točke; Sprejem
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja BL S-24 Mlino – 1
ter nova točka; Odstopanja od oblikovalskih določil po 26. členu Odloka o PUP PC Bled.
Nov dnevni red se zato glasi:
1. Sprejem dnevnega reda 14. redne seje
2. Sprejem Zapisnika 13. redne seje
3. Sprejem osnutka Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta BL S-24 Mlino
4. Sprejem osnutka Odloka o preimenovanju ulice na območju naselja Bled
5. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Bled
6. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem prometu v
naseljih – 3
7. Sprejem Obvezne razlage Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Bled
8. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2012 in Premoženjske bilance Občine
Bled za leto 2012
9. Odstopanja od oblikovalskih določil po 26. členu Odloka o PUP PC Bled
10. Razno
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so soglasno potrdili dnevni red.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
2. Pregled in potrditev Zapisnika 13. redne seje Odbora z dne 14. 2. 2013
Člani odbora na Zapisnik 13. redne seje Odbora z dne 14. 2. 2013 niso imeli pripomb, zato so sprejeli
naslednji sklep:

Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so soglasno potrdili Zapisnik 13.
redne seje Odbora z dne 14. 2. 2013.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
3. Sprejem osnutka Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta BL S-24 Mlino
Obrazložitev sta podala predstavnik podjetja Oikos d.o.o., Tone Vertačnik in direktor občinske uprave,
Matjaž Berčon.
Člani odbora so po razpravi sprejeli naslednji sklep:
Sklep 1: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu
Občine Bled, da sprejme osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje zazidalnega načeta BL S-24 Mlino.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
4. Sprejem osnutka Odloka o preimenovanju ulice na območju naselja Bled
Obrazložitev odloka je podala Saša Repe. Ker gre za manj zahteven predlog odloka, je na podlagi 73. člena
Poslovnika predlagan skrajšan postopek. Člani odbora so po razpravi sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu
Občine Bled, da sprejme Odlok o preimenovanju ulice na območju naselja Bled.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
5. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Bled
Obrazložitev so podali direktor občinske uprave Matjaž Berčon, ter predstavnici izdelovalca Luz d.d., Karla
Jankovič in Klara Sulič. Člani odbora so v razpravi podali naslednje pripombe:
Anton Omerzel: upošteva naj se pobude občanov. Predlogi selitve avtobusne postaje in ureditve območja
Spodnjih Seliš so v tem času neutrezni, saj zanje ne obstaja poslovni interes.
Ludvik Kerčmar: podpora razvoj turizma v zaledju Bleda, znotraj mesta Bled pa naj se nadgradi kvaliteto
obstoječih kapacitet in dopolni ponudbo z dejavnostmi. Pred leti ni bilo strokovne podpore za
stanovanjsko gradnjo na lokaciji tovarne Lip Bled na Rečici. Zanima ga, kaj se je od tedaj spremenilo, da je
podan predlog za stanovanjsko območje na južnem delu območja tovarne. Za morebitne dodatne pozidave
na Dobah želi opozoriti, da je iz Obrtne cone Lisice še vedno zaznati okoljsko neustrezne vplive. Podpira
razvoj samooskrbe v smislu vrtičkarstva, vendar predlaga, da se predvidi ustrezna prostorska ureditev za
vrtičkarje. Ali je še vedno predvidena zgolj uporaba sive kritine na strehah? Predlaga, da se morda
predvidi vsaj dve barvi. Poleg tega predlaga, da se predvidijo tudi barve fasad.
Davorina Pirc: koliko od vseh pobud je bilo sprejetih? Podan je bil odgovor, da je bilo sprejetih 15 %
pobud v celoti in 5 % pobud delno. Ali so območja, kjer se bolj omejuje posege v prostor v primerjavi z
veljavnim prostorskim aktom?
Janez Petkoš: predlaga, da se upošteva ljudi, ki v prostoru živijo, tudi kmete, saj kmečki način življenja
ohranja krajino. Ohranjajo naj se prometne povezave, ki povezujejo Gorje, Rečico in Bohinjsko Belo. Nove
gradnje naj se omogočajo na robu poselitve, kjer je na voljo komunalna infrastruktura. Opozarja na vplive
plinov tovarne Lip Bled na okoliško poselitev.
Peter Pogačar: predlaga, da se na območju Lip Bled ponovno vzpostavi industrija namesto stanovanj.
Predlaga, da se predstavitev posreduje svetnikom do seje OS, ter da se objavi tudi na spletni strani občine.
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo občinskemu svetu
Občine Bled, da sprejme dopolnjen osnutek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Bled
s pripombami iz razprave.
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 7, PROTI: 0
6. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem prometu v
naseljih – 3
Obrazložitev je podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon. Člani odbora so po razpravi sprejeli
naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu
Občine Bled, da sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem
prometu v naseljih.
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 7, PROTI: 0
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7. Sprejem Obvezne razlage Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Bled
Obrazložitev je podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon. Obvezna razlaga omogoča opravljanje
turistične dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti na vrtnariji na Mlinem. Majda Loncnar je izrazila
pripombo, zakaj se vrtnarija Mlino ne namenja izključno vrtnarjenju. Podan je bil odgovor, da se ohranja
tudi vrtnarjenje, vendar se s turistično dejavnostjo omogoča ekonomska upravičenost. Člani odbora so po
razpravi sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu
Občine Bled, da sprejme Obvezno razlago Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko
celoto Bled.
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 7, PROTI: 0
8. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2012 in Premoženjske bilance
Občine Bled za leto 2012
Obrazložitev je podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon. Člani odbora so po razpravi sprejeli
naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu

Občine Bled, da sprejme Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2012 in Premoženjsko
bilanco Občine Bled za leto 2012.
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 7, PROTI: 0
9. Odstopanje od oblikovalskih določil po 26. Členu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje planske celote Bled
Obrazložitev je podala višja svetovalka za prostor, Saša Repe. Gre za prizidavo obstoječega objekta
tlorisnih dimenzij 9 x 5 m na parc. št. 73/12 in 75 k.o. Bled. Predlagana prizidava presega dopustnih 50 %
tlorisne površine. Strokovna služba ocenjuje, da se nov tlorisni gabarit kljub povečavi vključuje v
urbanistični vzorec območja v vaškem jedru, zato predlaga potrditev odstopanja.
Po razpravi je odbor sprejel naslednji sklep:
V skladu s 26. členom Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled
(Ur.l. RS št. Ur. l. RS št. 54/04, 96/04, 120/05, 67/08, 95/08, 29/10) Odbor za prostor,
infrastrukturo in varstvo okolja daje pozitivno mnenje k projektu prizidka k enodružinski hiši, na
zemljiščih parc. št. 73/12 in 75 k.o. Bled, po projektu št. A-14/12 z dne april 2013, odg. vodja
projekta Viktor Šešok u.d.i.a..
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 7, PROTI: 0
10. Razno
Pod to točko ni bilo podanih pobud ali predlogov, zato je predsednik sejo ob 18. uri zaključil.
Zapisala: Saša Repe

Predsednik Odbora za prostor,
infrastrukturo in varstvo okolja
Janez Petkoš
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ZAPISNIK
13. redne seje Odbora za družbene dejavnosti,
ki je bila v četrtek, 9.5. 2013 ob 17. uri
Navzoči člani: Karmen Kovač - predsednica odbora, Vinko Poklukar – podpredsednik odbora,
Bojana Pipan, Pavla Zupan, Vanja Piber
Opravičeno odsotni: Anton Mežan, Milan Rejc
Ostali navzoči: Primož Lah (k točki 3.), Matjaž Završnik (k točki 4.), Neja Gašperšič
Predsednica Odbora za družbene dejavnosti Karmen Kovač je zaradi navzočnosti poročevalcev
predlagala naslednje zamenjave točk dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 13. redne seje
2. Sprejem Zapisnika 12. redne seje
3. Seznanitev z delovanjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled in Bohinj
za leto 2012
4. Seznanitev s poslovanjem Zavoda za kulturo Bled za leto 2012
5. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega
zdravstva Gorenjske
6. Sprejem Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gorenjske lekarne
7. Sprejem Odloka o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih
pravic v Javnem zavodu Gorenjske lekarne
8. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2012 in Premoženjske
bilance Občine Bled za leto 2012
9. 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
10. Razno
Ad 1) Sprejem dnevnega reda 13. redne seje
Člani odbora so spremenjeni dnevni red soglasno sprejeli.
Glasovanje: 4 prisotni, 4 ZA
Ad 2) Pregled in potrditev Zapisnika 12. seje odbora
Člani odbora na zapisnik niso imeli pripomb zato so sprejeli naslednji sklep:
Potrdi se zapisnik 12. seje Odbora za družbene dejavnosti.
Glasovanje: 4 prisotni, 4 ZA
Ad 3) Seznanitev z delovanjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled in
Bohinj za leto 2012
Poročilo poslovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled in Bohinj za leto 2012
je predstavil Primož Lah, vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva.
V razpravi je Vinko Poklukar vprašal, kako je možno, da so nastali zaostanki od leta 2006.
Mnenja je še, da je radar pri vstopu na Bled postavljen v prekratki razdalji od table, ki označuje
naselje. Primož Lah je odgovoril, da je razlogov za postavitev radarja na tistem mestu več. Na
tem območju je bilo evidentiranih že veliko nesreč, lastniki hiš v bližnjem naselju so se
pritoževali, da imajo težak vstop in izstop na cesto. Namen redarstva ni zaračunati čimveč kazni
in na ta način polniti proračun, temveč v čimvečji meri poskrbeti za varnost v prometu. Na
vprašanja članov glede umirjanja prometa zunaj naselja (npr. med Bledom in Bohinjsko Belo ali
proti Bohinju) je Primož Lah dejal, da redarstvo ni pristojno za ta območja. Člani so v razpravi
komentirali in spraševali še glede divjega kampiranja, kopanja, ribičev ob jezeru in popivanja na
javnih mestih. Primož Lah je odgovoril, da redarstvo v določenih primerih ne more ukrepati, ker
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npr. v odlokih ni definirano kot prekršek in oni ne morejo sankcionirati, ali pa že z nivoja države
ni določeno kot njihova pristojnost. V določenih primerih pa se nekateri odloki v praksi tudi zelo
težko izvajajo (pomanjkanje kadrov, pristojnosti, ipd.)
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep:
Odbor za družbene dejavnosti se seznani z delovanjem Medobčinskega inšpektorata in
redarstva občin Bled in Bohinj za leto 2012.
Glasovanje: 5 prisotnih, 5 ZA
Ad 4) Seznanitev s poslovanjem Zavoda za kulturo Bled za leto 2012
Poročilo poslovanja Zavoda za kulturo Bled za leto 2012 je predstavil direktor zavoda Matjaž
Završnik.
V razpravi je Pavla Zupan pohvalila celotno delovanje zavoda in predvsem prireditve, ki so se
dogajale v letu 2012. Vinko Poklukar pa se je zahvalil za vrhunsko vodenje zavoda, ki si zasluži
priznanje.
Matjaž Završnik je dejal, da je pogoj za dobro delovanje zavoda dobra pogodba, ki določa, kako
se razporedijo namenska sredstva za delovanje zavoda. Zavod se financira na trgu, ni odvisen od
občinskega oz. državnega proračuna.
Karmen Kovač je vprašala, kako kaže z izgradnjo dvigala. Matjaž Završnik je odgovoril, da je bilo
obravnavanih že veliko variant, vendar je na koncu ostala aktualna taka z dvema vkopanima
vhoda s parkirišča. V pripravi je idejna zasnova, v naslednjih letih nameravajo kandidirati na
norveški razpis oz. evropske razpise.
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep:
Odbor za družbene dejavnosti se seznani z delovanjem Zavoda za kulturo za leto 2012.
Glasovanje: 5 prisotnih, 5 ZA
Ad 5) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega
zdravstva Gorenjske
Kratko predstavitev je podala Neja Gašperšič. Razprave ni bilo.
Člani odbora sprejeli naslednji sklep:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga, da Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske.
Glasovanje: 5 prisotnih, 5 ZA

Ad 6) Sprejem Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gorenjske lekarne
Kratko predstavitev je podala Neja Gašperšič. Razprave ni bilo.
Člani odbora sprejeli naslednji sklep:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga, da Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o
ustanovitvi Javnega zavoda Gorenjske lekarne.
Glasovanje: 5 prisotnih, 5 ZA

Ad 7) Sprejem Odloka o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje
ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu Gorenjske lekarne
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Kratko predstavitev je podala Neja Gašperšič. Razprave ni bilo.
Člani odbora sprejeli naslednji sklep:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga, da Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o
ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem
zavodu Gorenjske lekarne.
Glasovanje: 5 prisotnih, 5 ZA
Ad 8) Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2012 in Premoženjske
bilance Občine Bled za leto 2012
Kratko predstavitev Zaključnega računa za leto 2012 za področje družbenih dejavnosti je podala
Neja Gašperšič.
V razpravi je Vinko Poklukar dejal, da je po njegovem mnenju prioriteta pri investicijah
izgradnja športnega igrišča pri osnovni šoli. Mnenja je še, da sta investiciji v južno in severno
obvoznico bolj pomembni, kot pa investiciji v objekt vrtca in šole. Povedal je še, da je župan
razpustil Komisijo za šport.
Glede izgradnje športnega igrišča pri osnovni šoli sta imela Pavla Zupan in Vinko Poklukar
pripombo, naj se da na progo tartan in ne pesek, kar je veliko bolj praktično in čisto, bistvene
razlike v ceni pa ni.
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga, da Občinski svet Občine Bled sprejme Zaključni
račun proračuna Občine Bled za leto 2012 in Premoženjsko bilanco Občine Bled za leto
2012.
Glasovanje: 5 prisotnih, 5 ZA
Ad 9) 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
Redakcijski popravek se sprejema zaradi uskladitve naziva javnega zavoda z dejansko uporabo
in se s tem odpravlja neusklajenost aktov.
Razprave ni bilo.
Člani odbora sprejeli naslednji sklep:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga, da 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.
Ad 10) Razno
1. Bojana Pipan je ustno posredovala prošnjo Anice Svetina (predsednica OZRK
Radovljica), če bi se lahko na Bledu našel prostor za skladišče Rdečega križa, ki bi
ga potrebovali 2 do 3krat na teden. Člani so predlagali, da občina vpraša Mira Muleja,
lastnika prostorov med Gasilskim domom in pekarno Planiko, če bi oddal prostor v
najem. Pozanimati se je potrebno še o kakšnih drugih možnostih.
2. Občina Bled je 7.5. 2013 od Sveta zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled prejela
dopis, v katerem prosijo za mnenja o kandidatih za ravnatelja šole. Pravočasno so se na
razpis prijavili 4 kandidati, in sicer: Aleš Ambrož, Nataša Ahačič, Damir Markovič in
Nevenka Dolenc. Člani Odbora za družbene dejavnosti menijo, da je Nataša Ahačič
najbolj primerna kandidatka za ravnatelja Osnovne šole prof. dr. J. Plemlja Bled.
Člani Odbora za družbene dejavnosti so sprejeli naslednji sklep:
Odbor za družbene dejavnosti kot kandidatko za ravnatelja Osnovne šole prof. dr.
J. Plemlja Bled podpira Natašo Ahačič.
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Seja je bila zaključena ob 1840 uri.

Zapisala:
Neja Gašperšič
Predsednica Odbora za družbene dejavnosti:
Karmen Kovač

7

Datum: 13.5.2013
Zapisnik
14. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila v ponedeljek,
13. maja 2013, ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Bled, I. nadstropje.
Prisotni:
predsednik Janez Petkoš, podpredsednik Anton Mežan in člani: Jana Špec,
Davorina Pirc in Miran Vovk
Ostali prisotni: Janez Fajfar, župan, Matjaž Berčon, direktor
Sejo je vodil predsednik komisije, Janez Petkoš (DeSUS), ugotovil sklepčnost komisije glede na
prisotnost vseh članov, uvodoma prisotne seznanil z dnevnim redom, ki je bil predlagan s
sklicem seje.
Komisija soglasno sprejme
Predlog dnevnega reda:
1.

Sprejem dnevnega reda 14. redne seje

2.

Sprejem Zapisnika prejšnje seje

3. Mnenje k predlaganim kandidatom za ravnatelja OŠ prof. Dr. Josipa Plemlja
4.
Razno

Točka 1: Sprejem dnevnega reda 14. seje
Pripomb in razprave na dnevni red ni bilo, zato so člani komisije na predlog predsednika
soglasno sprejeli
SKLEP 1/14:
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme predlagani dnevni red
14. seje.
Točka 2:

Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje komisije, z dne 11.2.2012

Pripomb in razprave na zapisnik ni bilo, zato so člani komisije na predlog predsednika s 4
glasovi ZA sprejeli
SKLEP 2/14:
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme zapisnik 13. redne seje z
dne 11.2.2013.
Točka 3:

Mnenje k predlaganim kandidatom za ravnatelja OŠ prof. Dr. Josipa Plemlja

Občina Bled je bila z dopisom z dne 6.5.2013 , zaprošena, da na podlagi ZOFVI poda mnenje h
kandidatom za ravnatelja.
Pravočasno so se na razpis, ki je bil objavljen v uradnem listu dne 5.4.2013, prijavili naslednji
kandidati:
- Aleš Ambrož
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-

Nataša Ahačič
Damir Markovič
Nevenka Dolenc

Predsednik na kratko pove, da imenovanje ravnatelja ureja 53. člen ZOFVI. Ravnatelja imenuje
svet javne šole.
Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo
pogoje, pridobiti:
– mnenje vzgojiteljskega, učiteljskega oziroma predavateljskega zbora,
– mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima javna šola sedež,
– mnenje sveta staršev.
Lokalna skupnost, svet staršev, dijaki in študentje mnenje obrazložijo.
Če lokalna skupnost in organi iz drugega odstavka tega člena, dijaki oziroma študentje ne dajo
mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen
predlog za imenovanje v mnenje ministru.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o
imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka svet odloči o
imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev
sveta je možno sodno varstvo v skladu zakonom, ki ureja zavode.
Sledile se o predstavitve vseh štirih kandidatov in pogovor s člani komisije. Po predstavitvah
in posvetovanju so na predlog predsednika člani komisije s 4 glasovi ZA sprejeli:
Sklep 3/14:
1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poda pozitivno mnenje
kandidatoma za ravnatelja/ico OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Nataši Ahačič in Alešu
Ambrožu, saj meni da sta kandidata s svojo predstavitvijo izkazala ustrezne
pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
2. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja podaja negativno mnenje
kandidatoma za ravnatelja/ico OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Nevenki Dolenc in Damirju
Markoviću, saj meni da kandidata s svojo predstavitvijo nista izkazala ustreznih
pedagoških, vodstvenih, organizacijskih in drugih sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.

Točka 4:

Razno

Pod točko razno ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.
Predsednik KMVVI
Janez Petkoš, univ. dipl. inž. gozd.
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Odbor za proračun in občinsko premoženje
Številka:
Datum:

011-1/201107-05-2013

ZAPISNIK
14. redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje, ki je bila v torek 7.5.013 s pričetkom
ob 18.00 v sejni sobi Občine Bled (I. nadstropje).
Prisotni: Predsednica odbora Jana Špec, Janez Brence, Franci Pavlič, Klemen Pangerc, Slavko
Ažman, Strgar Marija, Srečko Vernig.
Ostali prisotni: Nataša Hribar
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda 14. redne seje
2. Sprejem Zapisnika 13. redne seje
3. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2012 in Premoženjske bilance
Občine Bled za leto 2012.
4. Razno
Točka 1)
Sprejem dnevnega reda 13. redne seje
Dnevni red 14. Redne seje je bil soglasno sprejet. (7 prisotnih – 7 ZA, 0 PROTI)
Točka 2)
Sprejem Zapisnika 13. redne seje
Jana Špec je uvodoma pojasnila, da je bil na mizo dan odgovor na sklep, ki je bil sprejet na 13.
seji odbora za proračun in občinsko premoženje in sicer predlog podjetja Infrastrukture Bled
d.o.o. o načinu poplačila obveznosti nastalih iz naslova sredstev v upravljanju v obdobju od 2000
do 2009.
Člane odbora je pozvala naj podajo svoje mnenje glede odgovorov. Pripomb ni bilo.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (7 prisotnih: 7
ZA, 0 PROTI):
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejmejo zapisnik 13. seje Odbora za
proračun in občinsko premoženje.
Točka 3)

Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2012 in
Premoženjske bilance Občine Bled za leto 2012.
Uvodno obrazložitev je podala Nataša Hribar. Prihodki in odhodki so bili realizirani v skladu z
veljavnim planom. V leto 2013 se z Zaključnim računom 2012 prenese 176.121 € neporabljenih
sredstev v letu 2012, ki pa so bila že razporejena na proračunske postavke s sprejetim
Rebalansom proračuna 2013 na 19. redni seji OS, dne 19.2.2013.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (7 prisotnih: 7
ZA, 0 PROTI):
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo Občinskemu svetu, da
sprejme Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2012 in Premoženjsko bilanco
Občine Bled za leto 2012.
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Točka ) Razno
Janez Brence: Izpostavil je likvidnost Občine Bled in poravnavanje obveznosti do dobaviteljev,
ter vpliv na izvedbo razvojnih projektov v Občini Bled.
Slavko Ažman: Zaprosil je za informacijo glede javno zasebnega partnerstva na Straži.
Informacijo je podala Jana Špec. Ponudbo so posredovali 3 ponudniki. Vsi predstavitve projekta
so bile podobne in zanimive. Vsem ponudnikom je bilo predstavljeno, da bo potrebno s
poslovanjem pričeti že novembra 2013 kar pomeni, da bodo sredstva morali založiti, da je
obvezno obratovanje določene dni v zimski sezoni s katerokoli ponudbo ne glede na to ali sneg
je ali ga ni, da bo nujno potrebno investicije predstavljene v ponudbi zavarovati z dobro
garancijo ( bančno, hipoteko,…)
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (7 prisotnih: 7
ZA, 0 PROTI):
1. Strokovne službe Občine Bled naj pripravijo informacijo ali lahko likvidnostna situacijo
vpliva ( ogrozi) na izvajanje razvojnih projektov v občini Bled in če, kako in na katere
projekte.
Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.
Zapisnik pisala
Tajnik odbora: Nataša Hribar, univ.dipl. ekon.
PREDSEDNICA ODBORA
Jana Špec, univ. dipl.ekon.
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Datum: 7-maj-2013
ZAPISNIK
14. seje Statutarno pravne komisije, ki je bila v torek, 7. maja 2013, ob 16.30 uri, v mali
sejni sobi Občine Bled, I. nadstropje.
Prisotni: predsednik Miran Vovk, podpredsednik Ludvik Kerčmar in člani: Pavla Zupan, Karmen
Kovač in Anton Omerzel
Ostali prisotni: Andrej Eržen, svetovalec v Kabinetu župana
Sejo je vodil predsednik komisije, Miran Vovk, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne, ugotovil, da
je komisija sklepčna, saj je pristonih večina članov, ter seznanil prisotne s predlaganim dnevnim
redom.
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega
zdravstva Gorenjske
2. Sprejem Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gorenjske lekarne
3. Sprejem Odloka o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v
Javnem zavodu Gorenjske lekarne
4. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje
urejanja BL S-24 Mlino – 1
5. Sprejem osnutka Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta BL S-24 Mlino
6. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Bled
7. Sprejem osnutka Odloka o preimenovanju ulice na območju naselja Bled
8. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem
prometu v naseljih – 3
9. Sprejem Obvezne razlage Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Bled
10. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2012 in Premoženjske bilance
Občine Bled za leto 2012
11. Seznanitev s poslovanjem Turizma Bled za leto 2012
12. Seznanitev s poslovanjem Zavoda za kulturo Bled za leto 2012
13. Seznanitev z delovanjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled in Bohinj za
leto 2012
14. 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
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Točka 1

Sprejem dnevnega reda 14. redne seje

Člani komisije na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 1/14
Statutarno pravna komisija sprejme predlagani dnevni red.
Točka 2

Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje komisije, z dne 11.2.2013

Pripomb in razprave na zapisnik ni bilo, zato so člani komisije na predlog predsednika soglasno
sprejeli
SKLEP 2/14
Statutarno pravna komisija sprejme zapisnik 13. redne seje z dne 11.2.2013.
Točka 3
Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju
Osnovnega zdravstva Gorenjske
Člani komisije so po pregledu Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 3/14
Statutarna pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva
Gorenjske.
Točka 4

Sprejem Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gorenjske lekarne

Člani komisije so po pregledu Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 4/14
Statutarna pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo
Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gorenjske lekarne.
Točka 5
Sprejem Odloka o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje
ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu Gorenjske lekarne
Člani komisije so po pregledu Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 5/14
Statutarna pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo
Odloka o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v
Javnem zavodu Gorenjske lekarne
Točka 6
Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu
za območje urejanja BL S-24 Mlino – 1
Člani komisije so po pregledu Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 6/14
Statutarna pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja
BL S-24 Mlino – 1.
Točka 7
Sprejem osnutka Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta BL S-24 Mlino
Člani komisije so po pregledu osnutka Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli
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SKLEP 7/14
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo
osnutka Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta BL S-24 Mlino.
Točka 8
Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem prostorskem načrtu
Občine Bled
Člani komisije so po pregledu pravilnika na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 8/14
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo
dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Bled .
Točka 9

Sprejem osnutka Odloka o preimenovanju ulice na območju naselja Bled

Člani komisije so po pregledu osnutka Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 9/14
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo
osnutka Odloka o preimenovanju ulice na območju naselja Bled.
Točka 10
Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v
cestnem prometu v naseljih – 3
Člani komisije so po pregledu osnutka Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 10/14
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo
osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem prometu v
naseljih – 3.
Točka 11
Sprejem Obvezne razlage Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za
plansko celoto Bled
Člani komisije so po pregledu Obvezne razlage na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 11/14
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo
Obvezne razlage Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Bled.
Točka 12
Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2012 in
Premoženjske bilance Občine Bled za leto 2012
Člani komisije so po pregledu dokumentov predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 12/14
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo
Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2012 in Premoženjske bilance Občine
Bled za leto 2012.
Točka 13

Seznanitev s poslovanjem Turizma Bled za leto 2012

Člani komisije so po pregledu dokumenta na predlog predsednika soglasno sprejeli
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SKLEP 13/14
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za seznanitev s
poslovanjem Turizma Bled za leto 2012.
Točka 14

Seznanitev s poslovanjem Zavoda za kulturo Bled za leto 2012

Člani komisije so po pregledu dokumenta na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 14/14
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za seznanitev s
poslovanjem Zavoda za kulturo Bled za leto 2012.
Točka 15
Seznanitev z delovanjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin
Bled in Bohinj za leto 2012
Člani komisije so po pregledu dokumenta na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 15/14
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za Seznanitev z
delovanjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled in Bohinj za leto 2012
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
Člani komisije so po pregledu Sklepa na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 16/14
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo
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.
Točka 17

Razno

Pod točko razno ni bilo razprave, zato je predsednik komisije sejo zaključil.
Seja je bila zaključena ob 17.00 uri.
Zapisal:
Andrej Eržen

Predsednik komisije
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ZAPISNIK
14. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem,
ki je bila v torek, 07.05. 2013, ob 17. 00
Navzoči člani odbora: Davorina Pirc, Majda Loncnar, Uroš Ambrožič, Martin Merlak, Miran
Vovk, Leopold Zonik
Ostali navzoči: Toni Mežan – podžupan, Petra Perko - urad župana, Eva Štravs Podlogar pri
točki 4, Matjaž Završnik pri točki 5
Odsotni: Nuša Vogelnik Holzner
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 14. redne seje
2. Sprejem Zapisnika 13. redne seje
3. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2012 in Premoženjske bilance
Občine Bled za leto 2012
4. Seznanitev s poslovanjem Turizma Bled za leto 2012
5. Seznanitev s poslovanjem Zavoda za kulturo Bled za leto 2012
6. Razno
Ad 1) Sprejem dnevnega reda 13. redne seje

Odbor za gospodarstvo in turizem je odločal o sprejemu dnevnega reda.
Člani odbora so soglasno sprejeli naslednji sklep:
Zaradi nujnih obveznosti g. Matjaža Završnika je Odbor odločil, da najprej obravnavajo 5. točko
dnevnega reda – Seznanitev s poslovanjem Zavoda za kulturo Bled za leto 2012.
Glasovanje: 6 prisotnih, 6 ZA
Ad 2) Sprejem Zapisnika 13. redne seje
Člani odbora so soglasno sprejeli naslednji sklep:
Odbor za gospodarstvo in turizem sprejme zapisnik 13. redne seje odbora z dne 14. 02.
2013.
Glasovanje: 6 prisotnih, 3 ZA, 3 vzdržani
Ad 5) Seznanitev s poslovanjem Zavoda za kulturo Bled za leto 2012
G. Završnik je predstavil poslovanje Zavoda za turizem Bled v letu 2012. Osredotočil se je
predvsem na 8% porast števila obiskovalcev Bleda glede na predhodno leto in na 243.000 €

razlike prihodkov na odhodki. Poleg tega so bili tudi načrtovani stroki 8% manjši od
dejanskih, čeprav so dodatno zaposlili varnostnika. Zmanjšanje stroškov gre predvsem na
račun manjših stroškov za plačevanje varnostnega vozila. Poleg tega pa zaposleni varnostnik
pomeni tudi zelo dobro kombinacijo varovanja in informiranja. Poleg tega so se povišali
stroški vzdrževanja in materialni stroški vzporedno s povečanim obsegom.
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Poleg tega je Zavod za kulturo pridobil gradbeno dovoljenje za adaptacijo obeh podstrešij, v
zvezi s tem namreč računajo na razpis za norveške sklade. Obenem pa še vedno živi idejni
projekt dvigala na grad.
Festivalna dvorana – na žalost je kongresnega turizma zelo malo, več je gledaliških predstav
in koncertnih prireditev. Ga. Štravs Podlogar je dodala, da se večina prirediteljev različnih
kongresov rajši odloči za najem dvoran v hotelih (npr. dvorana v hotelu Golf) kot za najem
Festivalne dvorane. Po besedah g. Završnika pa obstaja še dodaten problem, večina
prirediteljev mednarodnih kongresov je namreč osredotočena na prihodnost (npr. leto 2018,
2019…), pri nas pa še vedno nimamo dorečenih načrtov za leto 2014.
Ga. Pirc je izpostavila problem označitve mesta Bleda kot turistične destinacije na avtocestnih
vpadnicah v Slovenijo.moramo se zavedati, da vsa Evropa ne pozna Bleda. Kaj šele ves svet. G.
Završnik je razložil, da bo velik (jumbo) plakat postavljen med predorom Karavanke in odcepom
za Bled, na Hrušici. Večji problem sta t.i. štajerski in primorski vhod, kajti promet iz teh smeri je
bolj osredotočen na Istro. Poleg tega pa so problem tudi obstoječe označbe, kajti izbira kozolcev
je povsem napačen koncept. Drug problem pa so že zakupljene table, kot na primer ob avtocesti
Kranj – Ljubljana pri Brniku.
Parki – poteka izbira novih luči, ki ne bodo svetila navzgor zaradi manjšega onesnaževanja, s tem
dejanjem bodo glavne promenade na Bledu osvetljene.
Ga. Pirc je omenila, da je pomembno, da zdraviliški park oz. parkovne površine na Bledu
postanejo parki nekaj posebnega. Prav bi bilo, da so vsaj na nivoju Arboretuma ali Mozirskega
gaja. Poleg tega pa opaža, da se struktura obiskovalcev Bleda in struktura obiskovalcev gradu
razlikujeta, prav tako tudi struktura v primerjavi s prenočitvenimi gosti.,kar terja ustrezno
prilagajanje ponudbe v kraju. Po mnenju g. Završnika je razlog predvsem v tem, da gre na grad
veliko gostov, ki ga obišče v sklopu fakultativnih izletov, ki pokrivajo še druge izbire.
Po razpravi je bil sprejet sklep:
Člani Odbora za gospodarstvo in turizem predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da
sprejme Sklep o sprejetju poročila o poslovanju Zavoda za kulturo Bled v letu 2012.
Glasovanje: 6 prisotnih, 6 ZA

Ad 3) Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2012 in Premoženjske
bilance Občine Bled za leto 2012
Ga. Pirc opaža, da čeprav je Bled turistična občina, turizem v občini ne predstavlja glavne
gospodarske dejavnosti. Poleg tega jo je zanimalo tudi delovanje turističnih društev.
Ga. Štravs Podlogar je razložila, da turistična društva delujejo ločeno od Turizma Bled, dobivajo
pa denarna sredstva za delovanje iz občinskega proračuna. Vsako leto Občina Bled nameni
določen del sredstev za delovanje posameznih društev in objavi razpis v BN. Višina pridobljenih
sredstev je odvisna od različnih meril, npr. števila članov, izvajanja različnih dejavnosti, izvajanje
dejavnosti TIC-a…
Nadaljnje je ga. Pirc vprašala glede projekta Brezmejna doživetja kulturne dediščine – Coulthex.
G. Mežan je razložil, da je projekt že zaključen, izvedena je bila tudi zadnja kontrola, kjer je
kontrolorka preverjala predvsem table, ki so označevale posamezna vaška jedra in nakupljene
ipod-e.
Po razpravi je bil sprejet sklep:
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Člani Odbora za gospodarstvo in turizem predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled,
da sprejme Sklep o sprejetju Zaključnega računa proračuna Občine Bled in Premoženjske
bilance Občine Bled za leto 2012 v tistih točkah, za katere je pristojen odbor za
gospodarstvo in turizem.
Glasovanje: 6 prisotnih, 6 ZA

Ad 4) Seznanitev s poslovanjem Turizma Bled za leto 2012
Go. Pirc je najprej zanimalo ali je v zvezi s Turizmom Bled statutarno vse urejeno.
Ga. Štravs Podlogar je pojasnila, da potekajo postopki za uskladitev aktov z Zakonom o
pospeševanju turizma, ki pa je zaradi ustavnega spora pred leti tudi spremenjen. Možnosti za
uskladitev naših aktov sta bili dve, in sicer ali se bo spremenila pravno formalna oblika zavoda
ali se bo zavod prilagodil novi zakonodaji s tega področja. Nov zakon o pospeševanju turizma je
bil že v postopkih na vladi, a do sprejema zaradi zamenjave vlade ni prišlo.
Ga. Pirc je poudarila, da bomo morali v teh zapletenih časih še posebej iskati in promovirati
primerjalne prednosti Bleda. Kot so n.pr. zdrava pitna voda in dobre zdravstvene storitve.
Ga. Štravs Podlogar je predstavila poročilo Turizma Bled za leto 2012.
Tudi v letu 2012 so veliko časa namenili predstavitvam Bleda v tujini in sprejeli številne
študijske obiske in novinarje. Dober primer sodelovanja z veleposlaništvi in Bledom je bila
organizacija japonske kulinarične delavnice.
Prav tako so bili uspešni pri kandidaturah za večja mednarodna športna tekmovanja. Pogoj za
pridobitev kandidatur pa je tudi sofinanciranje infrastrukture za prireditve.
Ga. Štravs Podlogar je predstavila, da največ nočitev na Bledu ustvarijo Italijani, sledijo jim
Nemci, Britanci, Japonci. Veliko je tudi azijskih enodnevnih gostov, ki so pomembni za obisk
gradu, ne ustvarjajo pa nočitev na Bledu.
Projekt RDO je zelo pomemben del delovanja Turizma Bled. Sicer uspešna prijava za evropska
sredstva za delovanje RDO zagotavlja le 50 % sofinanciranje aktivnosti. Ostalih 50% pa
sofinancira 18 gorenjskih občin in turistično gospodarstvo. Seveda je v tem kriznem času zelo
težko zagotoviti vsa sredstva. Zato se aktivnosti prilagajajo finančnim možnostim. V sklopu
projekta RDO je bilo že v letu 2012 izvedeno zelo veliko aktivnosti; udeležbe na sejmih, nove
tiskovine z zbrano ponudbo vse Gorenjske in seveda Zelena kartica gosta Gorenjske, ki je na
učinkovit način povezala ponudbo Gorenjske in predstavlja dodano vrednost za gosta. Nadaljnje
je poudarila, da se bo Zelena Kartica še nadgrajevala, kar je planirano v letošnjem letu.
Leto 2012 je bila na Bledu ustvarjeni 3 % več nočitev kot leto poprej. Rast je predvidena tudi v
letu 2013, saj ne gre pozabiti, da bo v maju otvoritev prenovljenega hotela Astoria. Poudarila je
veliko škodo, ki jo je slovenskemu turizmu in krajem v Julijskih Alpah, povzročila odločitev Adria
Airways za ukinitev povezave z Londonom, saj Britanci predstavljajo velik delež blejskih
turistov.

G. Zonika je zanimalo koliko turističnih kapacitet sploh imamo na Bledu, na kar je ga. Štravs
Podlogar odgovorila, da 5.000 nočitev vključno s kampom Bled.
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Poudaril je, da je struktura v hostlih kar velika in, da gre velikokrat za nelojalna konkurenca
hotelom. Poleg tega je g. Zonik omenil, da so v bivši državi ostala vsa sredstva, ki so se zaslužila
od turizma, na Bledu, ki so bila potem lahko tudi namenjena razvoju turizma.
Ga. Pirc je povedala, da so ji bile posredovane informacije, da med delavci v Sava hotelih Bled
vre. Da se pripravljajo na stavko. Če je to res, predstavlja to velik problem za blejski turizem, ker
le zadovoljen gost se bo vračal in širil pozitivne informacije o Bledu, kar pa gotovo ne bo,če ga bo
stregel nezadovoljen natakar.
Zato odbor med drugim sprejme sklep, da je vsekakor potrebno organizirati sestanek Odbora z
blejskimi hotelirji, še posebej pa z vsaj tremi člani uprave podjetja Save Turizem glede zgoraj
omenjenih razmer.
Ga. Loncnar je pripomnila, da sicer sprejema poročilo, vendar so določene zadeve v končnem
poročilu (tu misli predvsem na poglavje 2.1.8. projekt CentraLab)napisane preveč učeno za
vsakdanjega bralca, zato bi bilo potrebno besedilo prilagoditi v tej smeri.
Po razpravi je bil sprejet sklep:
Člani Odbora za gospodarstvo in turizem predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da
sprejme Sklep o sprejetju poročila o poslovanju Turizma Bled v letu 2012, s tem da Zavod
uredi tabelaričen prikaz predvsem indeksne podatke.
Glasovanje: 6 prisotnih, 6 ZA
Ad 6) Razno
G. Merlak je omenil probleme glede smučišča Straža, predvsem njegovega nedelovanja v
preteklem letu, kar je bila velika napaka. Pomenilo je predvsem izgubo gostov, saj je sneg
vendarle bil, čeprav pozno, tako da bi vseeno dobili vsaj del zaslužka od tistih gostov, ki bi se v
tem času odločili, da pridejo smučat na Stražo.
G. Ambrožič je poudaril, da bi moralo biti na Bledu še vedno opazno, da je Bled mesto z gradom.
Tako bi morali še vedno obešati zastave in slike (kot je bilo ob 1000-letnici gradu), ki to
poudarjajo. Grad sicer ne more priti v mesto, vendar pa bi lahko mesto obiskal graščak, kar bi
pomenilo, da gre v mestu za grajsko območje, saj je sam objekt brez vsebine le sam sebi namen.
G. Merlak je prav tako omenil, da je prejšnji dan ponoči dvakrat močno zasmrdelo v bližini
njegove hiše (zadnjič ob petih zjutraj), kar je lahko pomenilo le kurjenje plastike na Lisicah.
Potrebno je, da nekdo pride to preveriti, saj je že 30 ljudi prav zaradi tega odšlo z Dob.
Vprašanje: Ali je že bilo kaj narejenega v zvezi s tem?
G. Mežan je ob tem omenil polivanje gnojnice po njivah. Obstaja namreč posebna tekočina, ki ni
škodljiva okolju, saj jo lahko uporabljajo tudi ekološki kmetje. To tekočino kmetje vlijejo v
gnojne jame in gnojnica ne smrdi, ko jo polivajo po njivah. To uporabljajo že kmetje v Brežicah in
Mirni peči.

Seja je bila zaključena ob 19. 00.
Zapisnik pisala: mag. Petra Perko

Predsedujoča seji Odbora za gospodarstvo in turizem
Davorina Pirc
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