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Župan Janez Fajfar
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PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled potrdi Zapisnik 9. redne seje Občinskega
sveta Občine Bled z dne 21. 4 . 2016.
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034-2/2016-14
21. april 2016

ZAPISNIK
9. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, ki je bila v četrtek, 21. aprila 2016, ob 17. uri v
prostorih Triglavska roža na Bledu.
Prisotni člani: Franc Sebanc, Anton Mežan,Karmen Kovač, Mihaela Pesrl, Jakob Basanesse,
Aneta Varl, Nina Čelesnik, Anton Omerzel, Zorica Završnik Črnologar, Srečko Vernig, Simon Sirc,
Časlav Ignjatović, Janez Brence, Tamara Bertoncelj, Jana Špec, Janez Petkoš, Brigita Šolar
Občinska uprava: Matjaž Berčon, Aleksandra Žumer
Ostali prisotni: Romana Purkart (Radio Triglav), Petra Mlakar (Dnevnik), Tinkara Zupan (STA),
Aljana Jocif (Radio Slovenija) in Mateja Rant (Gorenjski glas)
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
17 članov, zato je občinski svet lahko veljavno sklepal.
Vabilo za sejo so svetniki prejeli skupaj z gradivom v petek, 15. aprila, po elektronski pošti s
povezavo do gradiva na spletnih straneh Občine Bled, zapisnike delovnih teles pa v danes po
elektronski pošti. Po elektronski pošti pa ste danes prejeli tudi dopis glede podpore pri
spremembi rebalansa, kot tudi zahtevo Urada za varstvo konkurence in dopis Društva za varstvo
okolja, vse v zvezi s plovbnim režimom.
Župan je predlagal zamenjavo dnevnega reda in sicer, da Poročilo PP Bled obravnavamo kot
zadnjo točko zaradi zadržanosti predstavnikov PP.
Župan je tudi obrazložil, da po poslovniku o tem ni razprave, za to je dal na glasovanje sklep:
Sklep št. 1:
Občinski svet Občine Bled se strinja, da se predlagane spremembe dnevnega reda 9.
redne seje potrdijo.
PRISOTNI
ZA
PROTI
17
17
0
Sklep JE bil sprejet.
Predsednik Statutarno-pravne komisije Simon Sirc je povedal, da je komisija ugotovila, da na
gradivo ni formalno pravnih zadržkov za obravnavo točk dnevnega reda.
Točka 1:
Sprejem dnevnega reda
Za 9. redno sejo je bil tako predlagan dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda 9. redne seje
2. Potrditev zapisnika 8. redne seje z dne 15. 3. 2016
3. Pobude in vprašanja
4. Sprejem predloga Odloka o plovbnem režimu po Blejskem jezeru
5. Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru –1
6. Seznanitev s Premoženjsko bilanco Občine Bled za leto 2015

7. Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za
leto 2016 – rebalans 1
8. Sprejem Sklepa o spremembi Sklepa o oblikovanju cen programov Vrtca Bled in o
pravilih o odsotnostih ter obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v
vrtcu – 1
9. Sprejem Poslovnega poročila Infrastrukture Bled za leto 2015
10. Kadrovske zadeve:
a.
Izdaja mnenja k imenovanju kandidatke za direktorico Knjižnice A. T. L. Radovljica.
b.
Imenovanje člana Nadzornega sveta Infrastrukture Bled
11. Seznanitev s Poročilom Policijske postaje Bled za leto 2015
12. Razno
Sklep št. 2:
Občinski svet Občine Bled sprejme dnevni red 9. redne seje
PRISOTNI
ZA
PROTI
17
17
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 2:

Sprejem Zapisnika 8. redne seje občinskega sveta z dne 15. 3 2016

Sklep št. 3:
Sprejem Zapisnika 8. redne seje občinskega sveta z dne 15.3.2016
PRISOTNI
ZA
PROTI
17
17
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 3:
Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
Župan je prisotne seznanil, da so v gradivu prejeli odgovore na pobude in vprašanja, ki so jih
svetniki podali na 8. redni seji in predlagal, da v kolikor menijo, da pojasnila niso dovolj jasna in
zadovoljiva, da v nadaljevanju podajo bolj natančno vprašanje ali pobudo.
Časlav Ignjatović:
Predlagam, da se uredi dostop/cesta do spodnje postaje grajske žičnice.
Jana Špec:
1. Zanima me, zakaj je park ob jezeru še sedaj v drugi polovici toplega aprila neurejen,
nepokošen, ne oplet in ne ocvetličen.
Nesprejemljivo je, da so glavne ikone Bleda, kot je jezero in sprehajalna pot ob jezeru v
tem spomladanskem času, ko imamo že veliko turistov, tako neurejene.
V celotnem parku ni ene cvetoče rastline, razne nekaj posameznih izjem, medtem ko se v
drugih krajih spomladansko cvetoče cvetje že menja z novimi cvetočimi zasaditvami.
Zato dajem pobudo,
- da podjetje Infrastruktura Bled d.o.o. takoj pristopi k ureditvi parkov in
- da se za naslednje leto ustrezno pripravi, da bodo parki ocvetličeni že zgodaj
spomladi in ne šele v poletnih mesecih z medevitimi rastlinami.
2. Dajem pobudo, da JP Infrastruktura Bled d.o.o. z varnostnimi kamerami in obvestilnimi
tablami zavaruje grobove na blejskem pokopališču pred skrajno neetičnem ravnanju
kraje zasaditev, šopkov in sveč.

Aneta Varl:
Dajem pobudo na prošnjo in pismo staršev z Bohinjske Bele, da se poišče dodatna lokacija
oziroma rešitev za otroke, ki so letos na novo sprejeti v vrtec in bi morali obiskovati vrtec na
Bledu, ker je na Bohinjski Beli prostorska stiska. Predlagam, da na Bohinjski Beli skupaj
poiščemo ustrezno lokacijo oziroma prostor za te otroke.
Anton Omerzel:
Zanima me, kdaj se bo Občina Bled popravila cesto od Zasipa proti Bledu.
Predlagam tudi, da se na Partizanski cesti popravi »ležeči policaj«.

Točka 4. Sprejem predloga Odloka o plovbnem režimu po Blejskem jezeru.
Uvodno obrazložitev je podal predstavnik predlagatelja, občinski svetnik Jakob Bassanese
Z vsebino se je strinjal tudi Odbor za gospodarstvo in turizem.
Jakob Bassanese je povedal, da je bil pred sejo vložen amandma, katerega je podpisalo 17
svetnikov in se nanaša na 8. točko 15. člena Odloka in se točko v celoti briše in se jo nadomesti z
besedilom:
»Pregled čolna je osnoven, reden ali izreden, ki ga za dolžine do 12 metrov opravi
uprava za pomorstvo, njena izpostava ali pooblaščen klasifikacijski zavod, za čolne nad
12 metrov pa klasifikacijski zavod. Praviloma se osnovni pregled čolna opravi, ko čoln ni
v vodi, reden in izreden pregled pa, ko je čoln v vodi. Pregled čolna se opravi na zahtevo
lastnika čolna, izreden pregled pa tudi po odredbi pooblaščene osebe za izvajanje
nadzorstva nad varnostjo plovbe.«
Omenjeni pregled velja za vsa plovila, ki so namenjeni javnemu prevozu in oddajanju,
razen za športne veslaške čolne, kajake in podobnega plovila.«
Povedal je, da je bil razlog za spremembo ta, ker je bilo besedilo povzeto iz pravilnika o
čolnih in plavajočih napravah in tako čolnom do 12 m ni potreben pregled plovila pri
klasifikacijskih zavodih ampak pri upravi za pomorstvo, saj ne bi bilo smiselno vsa plovila
obremenjevati z dodatnimi stroški in nepotrebnimi birokratskimi ovirami če za to ni
podlage v nadrejenih državnih aktih.
Sklep št. 4:
Občinski svet sprejme amandma:
8. odstavek 15. člen Odloka, ki se glasi:
Pregled čolna je osnoven, reden ali izreden, ki ga za dolžine do 12 metrov opravi
uprava za pomorstvo, njena izpostava ali pooblaščen klasifikacijski zavod, za čolne
nad 12 metrov pa klasifikacijski zavod. Praviloma se osnovni pregled čolna opravi,
ko čoln ni v vodi, reden in izreden pregled pa tudi po odredbi pooblaščene osebe za
izvajanje nadzorstva nad varnostjo plovbe. Omenjeni pregled velja za vsa plovila, ki
so namenjeni javnemu prevozu in oddajanju, razen za športne veslaške čolne,
kajaka in podobnega plovila.
PRISOTNI
ZA
PROTI
17
17
0
Sklep JE bil sprejet.
Sklep št. 5:
Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o plovbnem režimu po Blejskem
jezeru.

PRISOTNI
17
Sklep JE bil sprejet.

ZA
17

PROTI
0

Sprejem Odloka o dopolnitvah in spremembah Odloka o javnem
redu in miru v Občini Bled – 1.
Točka 5:

Uvodno obrazložitev je podala višja svetovalka za pravne zadeve Aleksandra Žumer
Z vsebino se je strinjal tudi Odbor za gospodarstvo in turizem.
Župan je povedal, da ni bilo vloženega nobenega amandmaja, zato skladno s Poslovnikom ni bilo
razprave.
Tamara Bertoncelj – proceduralno:
pri 6. členu, 8. točka – »izpljunki in človeški iztrebki na javnih površinah« bi bilo potrebno
dodati še »živalskih iztrebkov«.
Anton Omerzel je obrazložil svoj glas:
Povedal je, da bi želel, da se na pobudo enega posameznika ne bi sestankovalo, tako kot v
zadnjem letu in da podžupan pripravi predlog, ki je v celoti »padel« in da se to ponovno
obravnava.
Sklep št. 6:
Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o dopolnitvah in spremembah Odloka o
javnem redu in miru v Občini Bled – 1.
PRISOTNI
ZA
PROTI
17
17
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 6:

Seznanitev s Premoženjsko bilanco Občine Bled za leto 2015.

Uvodno obrazložitev je podal direktor občinske uprave.
Z vsebino se je strinjal tudi Odbor za proračun in občinsko premoženje.
Sklep št. 7:
Občinski svet Občine Bled se seznani s Premoženjsko bilanco Občine Bled za leto 2015.
PRISOTNI
17
Sklep JE bil sprejet.

ZA
17

PROTI
0

Točka 7:
Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Bled za leto 2016 – rebalans 1.
Uvodno obrazložitev je podal direktor občinske uprave.
Z vsebino se je strinjal tudi Odbor za proračun in občinsko premoženje.

Srečko Vernig je povedal, da rebalans kaže na dobro poslovanje občine, saj so se na eni strani
stroški zniževali, na drugi strani pa se prihodki povečujejo in kumulativno se razlike usmerjajo v
investicije. Predlagal je še, da se rebalans podpre.
Časlav Ignjatović je povedal, da je NUSZ manjši od planiranega in je spraševal zakaj je manjši.
Prosil je tudi, da se obrazloži, zakaj je manjši tudi komunalni prispevek za Seliša.
Matjaž Berčon je povedal, da je NUSZ manjši zaradi tega, ker je nižja rast cen življenjskih
potrebščin, saj je v Odloku napisano, da župan lahko uskladi in do sedaj je župan vedno
usklajeval navzgor, v letošnjem letu pa je zaradi nižje rasti cen življenjskih potrebščin župan
sprejel sklep o nižji točki, nekaj pa je tudi na račun, ker so nekatere fizične in pravne osebe v
lanskem letu uspele s pritožbami na odločbe o odmeri NUSZ.
Glede Seliš pa je povedal, da je komunalni prispevek na Selišah vezan iz dveh postavk in sicer iz
cene zemljišč, ki se kompenzira s ceno komunalnega prispevka in s ceno gradbenih stroškov, ki
jih bo občina založila zato, da se bo investicija izvedla. Povedal je, da je občina na razpisu, ki je
bil izveden v preteklih dneh, prejela presenetljivo nizke cene, zato je tudi ta komunalni
prispevek toliko nižji. Obrazložil je, da je efekt za občino nič, razen za tisti del, ki ga gradi sama
zase (približno 30 %).
Sklep št. 8:
Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Bled za leto 2016 – rebalans 1.
PRISOTNI
ZA
PROTI
17
17
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 8:
Sprejem spremembe Sklepa o oblikovanju cen programov Vrtca Bled in o
pravilih o odsotnosti ter obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v
vrtcu
Uvodno obrazložitev je podala predlagateljica, svetnica Tamara Bertoncelj.
Odbor za proračun in občinsko premoženje je na svoji seji Občinskemu svetu predlagal, da se
le-ta ne sprejme.
Janez Brence je povedal, da je glede na izid glasovanja na Odboru pravilna odločitev, da je Sklep
v obravnavi na seji.
Jana Špec je povedala, da ima pomisleke glede tega, kar je predlagala svetnica Bertoncljeva in
predlaga, da bi sredstva namenila prav tistim družinam, ki so socialno ogrožene in je bila
mnenja, da v tem primeru ne gre za to, ker v tem primeru imajo koristi tisti starši, ki plačujejo
polno oskrbnino. Poudarila je, da se zavzema zato, da se ta sredstva namenijo za tiste otroke, ki
so socialno ogroženi in živijo v takih družinah. Povedla je še, da je z vidika občinskega proračuna
potrebno gledati, da strošek s tem, ko otrok ni v vrtcu in nič manjši oziroma je manjši približno
za 5 %, ker gre za variabilni strošek hrane, vsi ostali stroški pa ostanejo.
Jakob Bassanese je obrazložil, da bo predlog podprl.
Anton Omerzel je povedal, da je bo sklep podprl.
Sklep št. 9:
Občinski svet Občine Bled sprejme sklep o spremembi Sklepa o oblikovanju cen
programov Vrtca Bled in o pravilih o odsotnosti ter obračunavanju cen programov v času
otrokove odsotnosti v vrtcu.
PRISOTNI
ZA
PROTI
17
16
1
Sklep JE bil sprejet.

Točka 9:

Poslovno poročilo Infrastrukture Bled za leto 2015.

Uvodno obrazložitev je podal direktor Infrastrukture Bled d.o.o., mag. Janez Resman.
Z vsebino se je strinjal tudi Odbor za proračun in občinsko premoženje.
Anton Omerzel je pohvalil delo podjetja, čeprav bi morali še nekaj detajlov. Predlaga je tudi
znižanje odvoza smeti. Povedal je, da se mu ne zdi prav, da so usluge, ki jih nudi podjetje
predrage.
Srečko Vernig je povedal, da je Odbor obravnaval poročilo predvsem po vsebini in ne po
finančnih kazalcih. Povedal je tudi, da so narejeni dobri premiki, ključen problem pa je ledena
dvorana, ki ima slabe rezultate in vzporedno vpliva tudi na proračun občine. Spomnil je tudi na
sklep občinskega sveta, da se preverijo pravne in ekonomske posledice, če bi se ustanovil
občinski obrat za turistično infrastrukturo.
Janez Resman je povedal, da se podjetje zaveda, da Športna dvorana predstavlja tako za
Infrastrukturo, kot Občino Bled velik zalogaj in da so obratovalni stroški visoki. Povedal je, da
podjetje ima namero, da se bodo nekatere stvari dogovorile in da se bodo približale realnim
stvarem.
Glede ureditve parkov je povedal, da bo narejenega toliko, kolikor bo sredstev v občinskem
proračunu in da je strategija taka, da se zasadijo medovite rastline.
Kar se tiče jaslic je povedal, da je bil ogled jaslic na dan otvoritve, kot tudi zaključek obisk jaslic
brezplačen in so si tako v tem času lahko vsi zainteresirani ogledali jaslice brezplačno.
Zorico Završnik Črnologar je zanimalo, če je možna informacija v zvezi z vodo v Ovčjih jamah
in spraševala, če se analiza vzorcev opravlja na določene termine oziroma v kakšnih intervalih
to poteka in ali so vzorci odvisni od tega, kdaj se to opravlja.
Janez Resman je povedal, da na podjetje na zajetjih nadzorujejo, vzorčijo vodo enkrat mesečno
in so to redni vzorci in je pogodba sklenjena z Zavodom za zdravstveno varstvo Kranj. Povedal
je, da se po potrebi jemljejo tudi hitri testi, kar pomeni, da se ugotavlja sama prisotnost bakterij.
Povedal je tudi, da so vzorci vode slabši predvsem ob velikih nalivih oziroma dežju, drugače pa je
vzorec na zajetju dober. Glede same sanacija je povedal, da je občina Gorje vpisala lastnino na to
zajetje in kako se bo sanacija financirala pa bo seveda vse stvar dogovorov. Poudaril je, da si kot
upravljalci želijo, da voda ne bi bila obdelana in da je voda sedaj obdelana z natrijevim
hipokloritom in bo do nadaljnjega tudi ostalo.
Simon Sirc je podal dve pobudi in sicer, da se znižajo cene letne karte za Grajsko kopališče,
predlagal, da bi se uredil kompostnik in da bi organizirali zbiranje plastičnih pokrovčkov in jih
donirali vrtcu, ki zbira denar za nakup inkubatorja.
Janez Resman je povedal, da je poslovna politika podjetja na kopališču taka, da se cene letnih
kart ne znižujejo in pudaril, da bodo vsem obiskovalcem ponudili več in da bodo potekale
vsakodnevne aktivnosti na kopališču, tako za otroke, kot odrasle.
Glede reciklaže pa je povedal, da so se že pogovarjali o svoji kompostarni in povedal, da ne
izključuje možnosti, da bi bil v prihodnje na zbirnem centru tak kompostnik.
Časlav Ignjatović – glede pitne vode je predlagal, da se čimpreje opravi sanacija in da voda
zopet postane pitna, brez dodatkov.
Spraševal je tudi, kaj je razlog, da količina prodane vode upada.
Izvedena dela Ovčja jama je zahteval, da je razlaga glede narejenih analiz bolj natančno podana.
Prihodki od prodaje za nadaljnjo predelavo odpadkov – še vedno ni bil prejet odgovor
Janez Resman je odgovoril:
Glede pitne vode je povedal, da je voda od februarja 2014 klorirana in preventivni ukrep ostaja.
Glede same količine prodane vode je obrazložil, da se je v letu 2015 količina prodane vode malo
dvignila zaradi povečanega obiska gostov, načeloma pa so gospodinjska pričela z varčevanjem.
Kar se tiče prodanih količin odpadkov, ki se prodajajo, bodo podatki posredovani.
Povedal je še, da je bilo poročilo o analizah objavljeno v Blejskih novicah in še dodal, da je
vpogled v analize možen tudi na sedežu podjetja.

Janez Brence je povedal, da je s poslovnim izidom zadovoljen in da je pogojno dober ob
predpostavki, da bo ponovno dobro poletje in mila zima. Predlagal je tudi, da bi se ustanovil
režijski obrat na Občini Bled.
Zanimalo ga je, kako napreduje projekt, ki nadomesti kloriranje UV dezinfekcija.
Prosil je tudi za obrazložitev investicije Občine Gorje v transportno kanalizacijo za pitno vodo,
kar bo seveda prineslo povečan strošek amortizacije, kar pomeni, da bodo uporabniki vode
prejemali višje položnice.
Zanimalo ga je tudi, kakšne so možnosti, da se zniža strošek dela.
Janez Resman je povedal, da je občina Gorje vpisala lastninsko pravico in še obrazložil, da je
bilo s Komunalo Radovljica, ki je tudi uporabnik vode, projekte za UV dezinfekcijo in obrazložil,
da so se stvari toliko spremenile, da se je občina Gorje odločila, da bo sama investirala v obnovo
zajetja. Povedal je, da je podjetje prejelo s strani občine Gorje zahtevek za najemnino v višini
amortizacije tega dela vodovoda in predlagal, da se predstavniki občin dogovorijo, kaj je namen.
Bil je mnenja, da se župani pričnejo resno ukvarjat s to zadevo.
Glede kolektivne pogodbe je povedal, da se tukaj zelo težko kaj naredi, vendar pa obstaja nekaj
vzvodov, na katere se bo podjetje v bodoče orientirali in jih skušali pripeljati v navadne vode.
Anton Omerzel je predlagal, da se pripravi reorganizacija podjetja, predvsem v administraciji.
Predlagal je tudi, da se v času turistične sezone pobiranje smeti opravi v nočnem času.
Jakob Basanesse je predlagal, da glede na to, da je delovanje turističnega dela infrastrukture
odvisno predvsem od vremena, da se preveri možnost oddaje v najem športnih objektov in
športne infrastrukture, ki jo ima podjetje v lasti in se osredotoči predvsem na komunalno
infrastrukturo.
Sklep št. 10:
Občinski svet Občine Bled sprejme Poslovno poročilo Infrastrukture Bled za leto 2015.
PRISOTNI
ZA
VZDRŽAN
15
15
0
Sklepa JE bil sprejet.
Točka 10a: Izdaja mnenja k imenovanju kandidatke za direktorico Knjižnice A.T.
Linharta Radovljica
Uvodno obrazložitev je podal predsednik KMVVI, podžupan Anton Mežan
Sklep št. 11:
Občinski svet podaja pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke za direktorico javnega
zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica Božene Kolman Finžgar za
mandatno obdobje 5 let.
PRISOTNI
16
Sklep JE bil sprejet.

ZA
16

PROTI
0

Točka 10b:

Imenovanje člana Nadzornega sveta Infrastrukture Bled

Uvodno obrazložitev je podal predsednik KMVVI, podžupan Anton Mežan
Sklep št. 12:
1. Občinski svet Občine Bled sprejme ugotovitveni sklep, da Matjažu Florjančiču preneha
članstvo v nadzornem svetu Infrastrukture Bled d.o.o..
2. Občinski svet Občine Bled za novega člana nadzornega sveta Infrastrukture Bled d.o.o.
imenuje Simona Jana, Jelovška cesta 6, Bled.
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ZA
PROTI
16
16
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 11: Poročilo o delu policijske postaje Bled za leto 2015 v občini Bled
Uvodno obrazložitev je podal komandir policijske postaje Robert Mencin.
Z vsebino se je strinjal Odbor za gospodarstvo in turizem.
Franc Sebanc je vprašal glede semaforja, ki je občasno izključen, da če je večja frekventnost, da
se zagotovi, da policisti zadeve spremljajo in sproščajo promet oziroma da se zagotovi, da
policisti usmerjajo promet, takrat ko je semafor izključen.
Robert Mencin je povedal, da kolikor časa bo stanje cestne infrastrukture tako kot je in ne
dokler promet ne bo rešen z obvoznicami, stanje ne bo nič boljše. Povedal, da ne more obljubiti,
da bo policist ob vsaki konici usmerjal promet. Povedal je še, da bodo poskušali usmerjati
promet tako kot v preteklem letu in da bodo poskušali vključiti tudi medobčinsko redarstvo, da
bodo zadevo obvladali in da se bo lahko zagotovila večja fizična prisotnost.
Janez Brence je prosil, da se poda bolj podrobna obrazložitev glede prekoračitve obratovalnih
časov in glede na navedbe, da je bilo največ teh kršitev v TPC, Cesti svobode in na Grajski cesti.
Povedal je, da kolikor razpolaga s pravimi podatki, na Grajski cesti ni bilo nikoli ugotovljeno
prekoračitev obratovalnega časa in je bil mnenja, da je to v poročilu navedeno zato, ker je bilo v
preteklosti pogovor o tem, da po Grajski cesti v poletni sezoni hodijo vinjeni turisti, predvsem
Irci.
Robert Mencin je povedal, da je lokal, ki je na omenjeni lokaciji prekoračil obratovalni čas in
povedal, da je bilo zato ukrepano.
Janez Brence je povedal, da je preveril in povedal, da ko je oddana vloga za podaljšanje
obratovalnega časa morajo biti izpolnjeni pogoji, da ni bilo nobene kršitve in povedal, da je videl
dokument najemnice iz katerega je razvidno, da ni bilo nobene kršitve.
Robert Mencin je povedal, da bo zadevo preveril in bo tudi obvestil g. Brenceta o ugotovitvah.
Aneta Varl je povedala, da je že v lanskem letu podala pobudo, da bi Ministrstvu za notranje
zadeve podali pismo s prošnjo dodatne ukrepitve v času turistične sezone in jo zanimalo, ali so
prejeli že kakšen odgovor.
Robert Mencin je povedal, da so v lanskem letu na njihovo pobudo o kadrovskih okrepitvah in
prejeli odgovor Ministrstva, ki pa je bil negativen in še povedal, da je bila tudi za letošnje leto
prošnja za okrepitev negativna, ne glede na vse pobude.
Janeza Fajfarja je zanimalo, za koliko so v odstotkih povečala kazniva dejanja.
Robert Mencin je povedal, da je številčno oziroma procentualno v upadu, gre pa bolj za
povečanje premoženjskih kaznivih dejanj, vlomne tatvine, saj jih ljudje več opazijo in na tem
področju se je zadeva poslabšala.
Anton Omerzel je predlagal, da si komandir za Grajsko cesto na internetnih straneh Vile Mile
ogleda mnenja obiskovalcev, kjer je ocena 9,7, kar pomeni eno najbolje ocenjenih objektov na
Bledu in ki ni zaznala, niti noben gost, da bi bil hrup na omenjeni cesti . Povedal je tudi, da ima
izjave prebivalcev, da večjega hrupa na tej cesti ni bilo. Glede lokala Troha je povedal, da je
omenjeni lokal že 15 let na Lovely Planet in da ima že vsa leta tudi dva varnostnika in da je v

tem lokalu mir , če pa ga slučajno ni, hrup povzročajo domači, stalni znanci policije. Povedal je
tudi, da bo na ustrezno ministrstvo naslovil pismo, v katerem bi želel, da bi v naši občini, v času
turistične sezone, brez da se ne pokliče policije, ne pojavlja v notranjosti lokalov, saj je mnenja,
da bi se morali ravnati po tujini, kjer policija na cesti sicer je, v lokalih pa ni prisotna, ker
vznemirja goste. Predlagal je, glede na to, da policije ni, da bi skupaj z občino financirali dva
mobilna varnostnika. Povedal je tudi, da je presenečen nad tem, da je šele v tem letu zabeležen
porast droge, čeprav sam dobro ve, da je na Bledu prisotna že več kot dvajset let. Povedal je tudi,
da je zelo zaskrbljujoče število vlomov in predlagal, da naj policija varuje imovino in občane, kot
pa lokale.
Robert Mencin je povedal, da so bile na Grajski cesti kršitve. Obrazložil je, da policijo
predvsem zanima tisto, kar nekdo prijavi in da se vsaka prijava tudi preveri. Povedal je, da je bilo
iz Grajske ceste večkrat zaradi prijav klicano iz več različnih naslovov tekom cele sezone.
Glede lokala Troha je povedal, da nima nobenega posebnega odnosa do lokala in povedal, da
ukrepajo za vse lokale enako in da ni edini lokal, za katerega se je skrajšal obratovalni čas.
Kar se tiče obiskov policije v lokalih je povedal, da je to skregano s stroko in povedal, da bodo
obiski policistov v lokalih tudi v letošnjem letu.
Glede prisotnosti policije je povedal, da so okrnjeni, da ni novih zaposlitev in da se policijsko
postajo delijo tri občine.
Sklep št. 13:
Občinski svet Občine Bled se seznani s Poročilom Policijske postaje Bled za leto 2015.
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Sklep JE bil sprejet.

Seja se je zaključila ob 19,10 uri.
Po zvočnem posnetku zapisala:
Vlasta Pretnar, tajnica župana
Župan Občine Bled
Janez Fajfar

