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ZAPISNIK
4. redne seje Občinskega sveta Občine Bled,
ki je bila v torek, 17. marca 2015 ob 17.00, v prostorih Infocentra Triglavska roža Bled.
Prisotni člani: Franc Sebanc, Anton Mežan, Karmen Kovač, Mihaela Pesrl, Jakob Basanesse, Aneta
Varl, Anton Omerzel, Nina Čelesnik, Zorica Završnik Črnologar, Srečko Vernig,
Simon Sirc, Časlav Ignjatović, Janez Brence, Tamara Bertoncelj, Jana Špec, Janez
Petkoš, Brigita Šolar
Občinska uprava: Matjaž Berčon, Vlasta Pretnar, Alenka Dolinar, Saša Repe, mag. Primož Lah
Ostali prisotni: Romana Purkart (Radio Triglav), javnost
Poročevalci: komandir PP Bled Robert Mencin, urednica javnega glasila Blejske novice, Romana
Purkart
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
16 članov, zato je občinski svet lahko veljavno sklepal.
Vabilo za sejo so svetniki prejeli skupaj z gradivom v petek, 6. marca, nekaj dodatnega gradiva
po pošti 10. marca oziroma včeraj po elektronski pošti skupaj z redakcijskimi popravki,
zapisnike delovnih teles pa danes po elektronski pošti.
Točka 1:

Sprejem dnevnega reda

Za 4. redno sejo je bil predlagan dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda
2. Sprejem Zapisnika 3. redne seje z dne 23. 12. 2014
3. Pobude in vprašanja
4. Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine:
a. Sprejem Sklepa o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega
partnerstva za novogradnjo Gostišča in infotočke Jurček
b. Izvzem zemljišča s parc. št. 1377/7 k. o. Ribno iz javnega dobra
c. Odkup zemljišč s parc. št. 550/1 in 550/2 k. o. Želeče
d. Odkup zemljišč s parc. št. 589/1 in 589/2 k. o. Želeče
5. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2014
6. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2015
– rebalans 1
7. Sprejem Odloka o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Bled

8. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem
načrtu Koritno
9. Sprejem osnutka Odloka o programu opremljanja in merilih za odmerjanje komunalnega
prispevka v Občini Bled
10. Sprejem osnutka Odloka o obveščanju, cestni, urbani in krajinski opremi v Občini Bled
11. Sprejem osnutka Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled
12. Potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
ravnanja z odpadki v občini Bled za storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter sprejem
Sklepa spremembah Sklepa o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled
13. Potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občinah Bled in Gorje ter
Cenika posameznih storitev javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Bled
14. Seznanitev z Letnim poročilom o delovanju MIR Bled, Bohinj in Železniki ter Policijske
postaje Bled za leto 2014
15. Seznanitev z izvajanjem programske zasnove javnega glasila Blejske novice
16. Sprejem Sprememb in dopolnitev Pogojev, meril in normativov za sofinanciranje izvajalcev
letnega programa športa v Občini Bled za leto 2015
17. Kadrovske zadeve:
a. Sprejem Sklepa o podelitvi občinskih priznanj za leto 2015
b. Sprejem soglasja k imenovanju direktorja Turizma Bled
c. Imenovanje namestnika člana Občinske volilne komisije
d. Imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta
18. Razno
Predsednik Statutarno-pravne komisije Simon Sirc je uvodoma ugotovil, da ni nobenih formalnopravnih zadržkov za sprejem dnevnega reda.
Sklep št. 1:
Občinski svet Občine Bled sprejme dnevni red 4. redne seje.
PRISOTNI
ZA
PROTI
14
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 2:
2014.

Sprejem Zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Bled z dne 23. 12.

Sklep št. 2:
Občinski svet Občine Bled sprejme Zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Občine Bled z
dne 23.12.2014
PRISOTNI
ZA
PROTI
16
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 3. redni seji in predlagal, da v kolikor menijo, da pojasnila niso dovolj jasna in
zadovoljiva, da v nadaljevanju podajo bolj natančno vprašanje ali pobudo.

Anton Omerzel:
1. Zaradi zapletov z vodo predlagamo zmanjšanje računov vsaj za en mesec, glede na to, da
je bila voda, ki je bila klorirana, neuporabna za pitje, tako da se je le-ta prekuhavala in
kupovala. Zahtevamo točno ugotovitev, zakaj je prišlo do onesnaženosti, ker po podatkih,
s katerimi razpolagamo, je bila kriva gnojnica in ne listje in apeliramo na to, da se
prekine z gnojenjem v bližini izvirov vode.
2. Glede na to, da je v Sloveniji že kar nekaj prijaznih občin, ki so za en mesec oprostile
svoje občane plačila odvoza smeti, predlagamo, da ker Infrastrukturi sedaj dela
bistveno manj in bistveno manj odvaža in prebira, ker so to naložili občanom, da sledijo
vzoru nekaterih drugih občin in oprostijo isto naše občane za en mesec plačila te
storitve, saj menimo, da je to korekten predlog, saj občani niso bili z ničemer nagrajeni,
razen z dodatnim delom.
3. Predlaga občini Bled, da nemudoma prične s postopki za skupno trženje soteske Vintgar.
Več kot 70 % zemljišča je v k.o. Zasip, v lasti Občine Bled in je mnenja, da smo upravičeni
do tega in povem, da sem bil že v stiku s predsednikom TD Gorje, ki sotesko trži in
povedal, da se ves denar, ki se dobi od prodaje vstopnic vloži v vzdrževanje poti. Pot od
Homa proti Vintgarju , kjer je tudi vhod, je ne vzdržuje nihče in je tudi postavljena tabla,
da pešci hodijo na lastno odgovornost.
Janez Petkoš:
Pobuda o izgradnji Doma za starejše na Bledu
Če se ozremo po Sloveniji vidimo, da imajo skoraj vsi večji kraji domove za starejše. V bližini so
taki domovi na Jesenicah, v Kranjski gori, v Srednji vasi v Bohinju in v Radovljici. Vsi so zasedeni
in občane Bleda najdeš celo v Prekmurju in na Črnem vrhu nad Idrijo. Ob današnjem tempu
življenja je postalo normalno – način življenja, da mnogi starejši najdejo svoj drugi dom v domu
za starejše, kjer jim je nudena vsak čas nega in pomoč. Dom starostnikov na Bledu bi
marsikateremu občanu Bleda omogočil - polepšal kvaliteto življenja, zaradi bližine prejšnjega
doma bi imel večje število obiskov tako domačih kot prijateljev. Preživljati zadnja leta življenja v
domačem kraju je milo rečeno najmanj, kar lahko naredimo za starejšo populacijo.
Verjetno bi bil dom za starejše na Bledu zanimiv tudi za osebe izven naše občine, posebno za
prebivalce Občine Gorje. Obe občini imata skupaj čez 11.000 prebivalcev. V smeri pridobitve
doma za starejše Občina Bled ne vodi nobene aktivnosti. Potrebne so analize, kakšno kapaciteto
doma potrebujemo in kakšno Bled prenese. Lokacijo za dom starejših smo ob sprejemanju OPN
milo rečeno zgrešili – pozabili. Na kraju bi nov dom starejših odprl nova delovna mesta ter
pripeljal na Bled tudi nove obiskovalce.
Jakob Basanesse:
1. Preveritev možnosti o prehranski oskrbi turističnih objektov s strani lokalnih kmetij in s
tem ponuditi nov turistični produkt. Ali je dovolj pridelovalnih kapacitet za zadovoljitev
potreb hotelov in gostiln?
2. Glede na to da se je z rebalansom ponovno našel denar za sofinanciranje programov
kmetijstva v visini 10.000 in da trenutno ne vemo za kateri program se bo ta denar
namenil, predlagamo, da se z omenjenimi sredstvi spodbuja razvoj lokalne
kmetijske oskrbe turističnih subjektov.
Srečko Vernig:
1. Posredujem pobudo o poimenovanju Gornikove ceste in sicer od spomenika Franceta
Prešerna, po klancu navzgor, kjer prečka Slovenski trg, gre mimo farovža in se priključi
potki, ki pelje na Blejski grad.
Poimenovanje poti je lahko tudi nekoliko drugačno (npr. Gornikova pot). Važno je, da se omeni
župnik Franc Gornik in da mu na tak način izkažemo pozornost za njegovo neprecenljivo delo na
področju zgodovine na Bledu.
Pobudo je v prejšnjem mandatu vložil že svetnik Janez Petkoš in jo sedaj obnavljam.
2. Posredujem pobudo za delno ureditev obcestnih površin. Predlagam, da se na območjih
kjer uporabniki izvajajo prepovedano parkiranje, na površinah kjer je to mogoče,
zabijejo leseni količki, ki bodo onemogočili možnost parkiranja. Dobra praksa je ureditev
klanca na Mlinem mimo Vile Bled.

Mnenja sem, da je Bled ljudem prijazna občina. Če uporabnik, sicer upravičeno prejme kazen za
nepravilno parkiranje, ostaja grenak priokus. Marsikdo se na Bled dolgo časa ne vrne. Nihče od
tega nima koristi. Tak način upravljanja prostora se mi zdi nepotreben in škodljiv za poslovno
okolje.
Jana Špec:
1. Navezujem se na pobudo svetnika Omerzela in sicer v zvezi z zaračunavanjem
komunalnih storitev. Zelo me moti to, da nje Infrastruktura izjavila, da je dejansko
znižala cena za občane. Res, da se je znižala znesek na položnici za odvoz smeti, ni pa se
znižala cena, kajti dejstvo je, da za polovico manj opravijo storitev, kot so jih prej, saj so
prej odvažali štirikrat na mesec, sedaj samo dvakrat na mesec, kar pomeni, da so stroški
nedvomno nižji in zato mislim, da je prav, da se naredi poglobljena analiza, kakšni so
stroški in kaj je s samo ceno in da se ta cena vseeno primerja z ostalimi občinami, saj
mislim, da imamo dosti visoke cene napram ostalim občinam, seveda pa podpiram to, da
se odvaža samo dvakrat na mesec zaradi varovanja okolja, vendar naj se temu primerno
znižajo tudi cene storitev.
2. Danes je priložnost, da odgovorimo občanom in sicer v dveh zadevah: eno je investicija
oziroma gradbena dela, ki se izvajajo pred trgovino Mercator na Ljubljanski 1,kjer se
vidi, da se nekaj pozitivnega dogaja in spremljam po socialnih omrežjih in tudi med
javnostjo so ugibanja takšna in drugačna in mislim, da je danes priložnost, da
kvalificirano odgovorimo, kaj bomo pridobili. Priložnost pa je tudi, da odgovorimo, kako
je sedaj z odločitvijo Mercatorja na območju Vezenin, ali gre v izgradnjo trgovina ali ne,
ker tudi tukaj so v javnosti različne informacije in prosim, da se poda informacija.
Simon Sirc:
1. Zastavil sem vprašanje glede odlaganja črne žlindre v gramozno jamo pri Ribnem.
Prosim za konkretne podatke (kdo odlaga, kakšne količine, v kakšni obliki, ali imajo
dovoljenje...) oz. pojasnila.
2. Pobudo sem dal sicer pod 7. točko dnevnega reda in se navezuje, na samooskrbo in
kmetijstvo. Mnenja sem, da bo temu področju v prihodnosti potrebno posvečati več
pozornosti (velik potencial je pri lokalni samooskrbi, podjetništvu, razvoju podeželja...)
in upam, da bomo, kot je g. direktor tudi sam povedal, v prihodnosti našli sredstva za
financiranje, sofinanciranje oz. pomoč.
Časlav Ignjatović:
1. Nižje cene komunalnih storitev in nagrada za dosledno sortiranje
- predlagam en mesec brez plačila za odvoz odpadkov?
2. Selitev komunale na čistilno napravo, kot je bilo načrtovano in ureditev športnega centra na
istem mestu.
3. Občinska stanovanja in njihova uporaba?
4. Problem s Pristavo, eno in drugo - kako in kaj narediti s pristavami ?
5. Voda ??? - končna in hitra rešitev ?
6. Varnost na Bledu:
-Zagotavljanje varnosti v lokalni skupnosti je ena od prioritetnih nalog občine s katero se
zagotavlja pravica občank in občanov do varnosti kot dobrine, kar je opredeljeno tudi z ustavo
RS (34. člen ustave).
-Zagotavljanje varnosti sloni predvsem na delu policije, komunalnega redarstva, varnostne
kulture in zasebnega varstva, ki ga izvajajo varnostni subjekti kot gospodarsko dejavnost.
-Varnost je pomembna dobrina, zato je pri izbiri turistične destinacije poleg ostalih kriterijev
zelo pomemben faktor, »varnost izbrane destinacije«.
Zato imam 3 vprašanja:
a. Ali ima Občina Bled sklenjen pogodbeni odnos s kakšno od varnostnih agencij za izvajanje
varnostnih storitev?
b. Če ima, s katero agencijo in na kakšen način je bila izbrana ta agencija ter kateri kriteriji so se
upoštevali pri izbiri pogodbenega partnerja za opravljanje varnostnih storitev?
c. Kakšni so stroški opravljanja varnostnih storitev agencije za posamezno prireditev in na letni
ravni.

7. SMC Bled , SDS in PL se strinjamo, da se tema okoli Vintgarja preuči in na sestanku obeh
občin tudi realizira. Ravno tako velja za sedaj moteno vodooskrbo.
8. Dom upokojencev na Bledu. Podpiramo razlago oz. zahtevo svetnika Janeza Petkoša.
Na seji je odgovarjal Matjaž Berčon:
Povedal je, da se nekateri odgovori nahajajo v naslednjih točkah, nekaj pobud je takšnih, da se bo
nanje odgovorilo pisno in bodo vnaprej posredovana tudi po elektronski pošti. Odgovoril pa je
na vprašanja svetnice Špec. Povedal je, da se v križišču z Ribensko cesto urejajo cestni prehodi,
ki se urejajo na podlagi dokumentacije, ki jo je potrdila Direkcija za infrastrukturo, kar pomeni
poglobljene prehode – za vozičke, tretji prehod pa je pred Vilo Bled, ki povezuje Savsko cesto. Vsi
prehodi bodo opremljeni z utripajočimi lučmi nad prehodi, na Ljubljanski cesti bodo ob
prehodih talne led lučke, robniki so dvignjeni. Pred Mercatorjevo trgovino pa parkiranja ne bo
več, ker gre za nelegalno parkirišče, ki ni v nobenem gradbenem dovoljenju in se bo uredila
manjša zelenica z lipo in verjetno tudi hortikulturno ureditvijo. Objekt Mercator ima sicer svoje
dvorišče in parkirišče za stavbo, zaradi večjih potreb, ki se tam pojavljajo, se bo parkirišče
uredilo kot modro cono, brezplačno parkiranje, umika se parkomat za stranke obeh objektom.
Glede Mercatorja je povedal, da je bilo na zadnji seji s strani predsednika uprave pojasnjeno, da
ima Mercator resen namen in prisotne seznanil, da se prične formalni postopek OPPN Seliše, da
je v teku je komasacija, da je obod določen, skratka tako kot je bilo povedano na prejšnji seji, je
tako na strani Sberbanke, kot Mercatorja in seveda občine in drugih deležnikov v tem prostoru,
je ambiciozen plan, da bi bilo še pred poletjem na seji prva obravnava tega odloka in da bi bila
preko poletja javna razgrnitev in da bo v jeseni sprejet OPPN Seliše, kar pomeni, da bo v
prihodnjem letu tudi gradbeno dovoljenje. Ali bodo investitorji dejansko te namere tudi izvedli,
pa sam ne more dati garancije.
Točka 4a: Sprejem Sklepa o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega
partnerstva za gradnjo Gostišča in infotočke Jurček
Uvodno obrazložitev je podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon.
Predsednik delovnega telesa je podal poročilo:
- Odbor za proračun in občinsko premoženje –Srečko Vernig
sklep: predlog za sprejem
Anton Mežan je povedal, da je bilo na seji KS zaprošeno, da se sklep potrdi, ker je to edina
varianta, da se na Homu nadaljuje s to turistično točko in predlagal, da se najemniku oziroma
potencialnemu partnerju s strani občine priskoči maksimalno na pomoč, ker v kolikor bo to
delala občina, bo to še ena zadeva, ki jo trenutno občina ne potrebuje.
Glede pobude svetnika Omerzela glede soteske Vintgar pa povedal, da je to mogoče tudi nova
poslovna priložnost za zasebnega partnerja na tej točki.
Janez Brence je predlagal, da glede na to, da se za novogradnjo objekta predvideva plačilo
25.000,00 € komunanega prispevka in 2.000,00 € plačila nadomestila za stavbno zemljišče je
predlagal, da občina kot lastnik, umakne črno gradnjo, mu pomaga pri pridobitvi vseh ustreznih
dovoljenj in da se razmisli, kakšne so zakonite možnosti, da se bodočega najemnika delno
razbremeni plačila komunalnega prispevka.
Jakob Basanesse je predlagal, da se uredijo tudi nastanitvene možnosti, ne samo restavracijski
del.
Anton Omerzel je predlagal, da se na Homu naredi tudi športni center, glede na to, da je
ogromno agrarne zemlje in je mnenja, da s krajani ne bo problema, predlagal pa je spremembo
OPPN in bi se mogoče stimuliralo tudi bodočega najemnika, ki bo zgradil objekt. Predlagal je
tudi, da bi se povezali s turizmom in tako, kot je že bilo, na Homu enkrat tedensko organizirali
prireditev za vse goste na Bledu.

Sklep št. 3:
Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev
javno-zasebnega partnerstva za novogradnjo Gostišča in infotočke Jurček.
PRISOTNI
ZA
PROTI
16
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 4b: Izvzem zemljišča s parc. št. 1377/7 k. o. Ribno iz javnega dobra
Uvodno obrazložitev je podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon.
Predsednik delovnega telesa je podal poročilo:
- Odbor za proračun in občinsko premoženje –Srečko Vernig
sklep: predlog za sprejem

Sklep št. 4:
Občinski svet Občine Bled potrjuje izvzem zemljišča s parc. št. 1377/7 k. o. Ribno iz
javnega dobra. Zemljišče se prenese v last Občine Bled.
PRISOTNI
ZA
PROTI
16
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 4c: Odkup zemljišč s parc. št. 550/1 in 550/2 k. o. Želeče
Uvodno obrazložitev je podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon.
Predsednik delovnega telesa je podal poročilo:
- Odbor za proračun in občinsko premoženje –Srečko Vernig
sklep: predlog za sprejem
Sklep št. 5:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišč s parc. št. 550/1, 550/2 k. o. Želeče v
skupni izmeri 1.755 m2 po ceni 5,00 EUR/m2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva
plača kupec.
2. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Bled za leto 2015 se
ustrezno dopolni v skladu s prejšnjim sklepom.
PRISOTNI
ZA
PROTI
16
0
Sklepa STA bila sprejeta.
Točka 4d: Odkup zemljišč s parc. št. 589/1 in 589/2 k. o. Želeče
Uvodno obrazložitev je podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon.
Predsednik delovnega telesa je podal poročilo:
- Odbor za proračun in občinsko premoženje –Srečko Vernig
sklep: predlog za sprejem
Sklep št. 6:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišča s parc. št. 589/1 k. o. Želeče v izmeri
3.267 m2 po ceni 6,00 EUR/m2 in s parc. št. 589/2 k. o. Želeče v izmeri 99 m2 po ceni
10,00 EUR/m2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec.
2. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Bled za leto 2015 se

ustrezno dopolni v skladu s prejšnjim sklepom.
PRISOTNI
ZA
15
Sklepa STA bila spreta.

PROTI
0

Točka 5:
Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2014
Uvodno obrazložitev je podal direktor OU Matjaž Berčon.
Predsedniki delovnih teles so podali poročila:
Odbor za gospodarstvo in turizem – Jakob Basanesse
- sklep: predlog za sprejem
Odbor za družbene dejavnosti – Karmen Kovač
- sklep: predlog za sprejem
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – Anton Omerzel
- sklep: predlog za sprejem
Odbor za proračun in občinsko premoženje – Srečko Vernig
- sklep: predlog za sprejem
Župan je ugotovil je, da ni nobenih formalnih niti vsebinskih zadržkov, zato je dal na glasovanje
sklep:
Sklepi št. 7:
1. Občinski svet Občine Bled sprejme Zaključni račun Občine Bled za leto 2014Letni
izvedbeni načrt financiranja področja kulture v Občini Bled v letu 2015.
PRISOTNI
ZA
VZDRŽAN
15
2
Sklep JE bil sprejet.
Točka 6:

Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine
Bled za leto 2015 – rebalans 1

Župan je povedal, da je stanje boljše, kot se je predvidevalo in zaradi tega je lahko tudi rebalans,
saj se občini obeta približno 280.000,00 € prihodka in še najem 1.000,000,00 € kredita.
Uvodno obrazložitev je podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon
Predsedniki delovnih teles so podali poročila:
Odbor za gospodarstvo in turizem – predsednik Jakob Basanesse
sklep: predlog za sprejem
Odbor za družbene dejavnosti – predsednica Karmen Kovač
sklep: predlog za sprejem
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Anton Omerzel
sklep: predlog za sprejem
Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednik Srečko Vernig
sklep: predlog za sprejem
Jana Špec je povedala, da bo podprla za rebalans, vendar pa pove, da ne more mimo tega, da ne
bi izrazila skrbi glede zadolževanja, saj se občina zadolžuje dodatno in sicer v tej smeri, ker
predvideva, da se bodo v naslednjih letih zmanjšali prihodki v proračunu občine.
Srečko Vernig je povedal, da se prihodki povečajo iz dveh virov in sicer z dodatno zadolžitvijo
in povečanjem prihodka povečanja glavarine in nadomestila za stavbno zemljišče, odhodki pa so

tudi namensko opredeljeni. Povedal je, da rebalans kaže razvojno usmerjenost in da pokriva tudi
neke potrebe, ki so večkrat aktualne.
Jakob Basanesse je pohvalil delo občino, predvsem pri učinkovitosti pobiranja davkov.
Zanimalo ga je, zakaj se je do nedavnega favorizirala južna obvoznica, sedaj pa severna
obvoznica.
Časlav Ignjatović je povedal, da je severna obvoznica veliko bolj potrebna, zlasti ko se bo
razvijala lesna industrija. Glede zadolževanja je povedal, da le-to ni nevarno, predvsem v
primerjavi z drugimi občinami.
Anton Omerzel je predlagal, da se objekti v javni lasti dajo v najem, saj je mnenja, da občinska
podjetja ne znajo upravljati z njimi.
Janez Brence je povedal, da je potrebna izgradnja severne razbremenilne ceste in podpira
zadolževanje in predlaga, da se rebalans potrdi.
Matjaž Berčon je povedal, da je kvota zadolževanja občine je približno šest milijonov evrov in
na dan 1.1.2016 – pričetek odplačevanja kredita, bo občina zadolžena približno 2.700.000,00 €.
Kvota potrebna za zadolžitev izgradnje obeh obvoznic bo nekje tri milijone, torej bo še + 10 %
rezerve. Glede prioritet izgradnje pa je povedal, da sta obe obvoznici enakovredni in na vseh
sestankih, zlasti tistih z lobiranjem, s prepričevanjem, s predstavljanjem projektov, sta obe
obvoznici enako predstavljeni. Povedal je, da se zaradi formalnih postopkov pojavi
rekonstrukcija Seliške ceste, kot prva faza severne razbremenilne ceste, kot nekaj izvedljivega,
vse ostale aktivnosti niso tako konkretne, da bi bilo kaj pokazati. Podal je tudi pojasnilo glede
zadolževanja milijona evrov, da je bil na sestanku s predstavniki SID banke, ki ima poseben sklad
za občine in z najboljšimi pogoji v Sloveniji, ki kreditira tovrstne naložbe in tudi z njihove strani
je bilo jasno povedano, da se po zaključku financiranja vidi izdelek in zato je bil dan tudi
formalen popravek 2. člena v Rebalansu in sicer s tem, da se sprejema zadolžitev za milijon
evrov za dva projekta, severna obvoznica in KD Boh. Bela, kar likvidnostno pomeni, da ko bo
odobren kredit, se bo s strani občine oddal zahtevek za komplet izvedena dela na Bohinjski Beli,
kar pomeni, da bo občina konec meseca aprila dobila 400.000,00 € na račun in ne po
posameznih zahtevkih, kar je bila tudi sugestija banke in lastni viri, s katerimi se financira
Bohinjska Bela, bodo v drugi polovici leta preusmerjeni na aktivnosti na obvoznicah.
Sklep št. 8:
1. Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Bled za leto 2015 – rebalans 1.
2. Občinski svet Občine Bled sprejme čistopis Letnega programa športa v Občini Bled za
leto 2015.
3. Ostale obvezne priloge proračuna ostajajo nespremenjene.
PRISOTNI
ZA
VZDRŽAN
15
2
Sklepi SO bili sprejeti.
Točka 7:

Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Bled – 1
Uvodno obrazložitev sta podala Matjaž Berčon, direktor Občinske uprave in višja svetovalka za
prostor Saša Repe
Predsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Anton Omerzel je podal predlog
za sprejem.
Jakob Basanesse je povedal, da se lista Rad imam Bled ne strinja z 9. členom, kjer se dodaja
besedilo «s sobami za največ 4 posteljami«, kar je poseganje v gospodarstvo oziroma poseganje
v pravico ukvarjanja s poslom določenih ljudi.

Zorica Završnik Črnologar je izpostavila, da se z Odlokom omogoča poenostavljanje v
postopkih za pridobivanje gradbenega dovoljenja. Predlagala je, da bi občani lahko do
31.3.2015 podali svoje pobude za spremembo OPPN po daljšem postopku.
Jana Špec je povedala, da bi bilo v tem daljšem postopku potrebno razmisliti, kaj se bo določilo
za prenočišča, ker je napisano »prenočišča z največ štirimi posteljami« in je mnenja, da se s tem
v vaških dovoljuje nastanitveni obrat najnižje vrste kvalitete, najnižje vrste nastanitvenega
obrata. Povedala je, da so prenočišča edini nastanitveni obrat , ki po Pravilniku o minimalnih
tehniških pogojih ni kategoriziran, saj je to najbolj preprost nastanitveni obrat. Vsi ostali
nastanitveni obrati, zasebnih sob, apartmajev, gostišč, so kategorizirani, samo prenočišče ne.
Predlaga, da se razmisli o tem, ali se bo pustilo, da se v centru Bleda, vaških jedrih dopušča
najnižja vrsta nastanitvenih obratov. Predlagala je, da se v daljšem postopku to ponovno prevetri
in naj se o tem še dobro premisli.
Simon Sirc je pozdravil, da se je v 10.členu upoštevala njihova pripomba glede vrtičkarstva,
čeprav obstaja še vedno nekaj nejasnosti, predvsem ali bodo dovoljeni kompostniki,
shranjevanje orodja in postavitev ograj tam, kjer je divjad in je mnenja, da bodo tudi tu še vedno
potrebne spremembe. Mnenja je bil, da je področje lokalne trajnostne samooskrbe in kmetijstva
zelo pomembna.
V nadaljevanju je predlagal je, da bo potrebno razmisliti o politiki turističnih nastanitev in
apeliral predvsem na razmerje med hostli in ostalimi kapacitetami in predlagal, da se določi
razmere med privatnimi ponudniki, turističnimi kmetijami, hostli in ostalimi.
Matjaž Berčon je dopolnil obrazložitev s proceduralnega vidika in povedal, da so prve
spremembe in dopolnitve Odloka redakcijske narave predlaga, da se na seji opredeli samo do
redakcijskih popravkov, da bodo upravni postopki lažje stekli. Ponovno je poudaril, da je do
31.3.2015 velja povabilo do vlaganja vsebinskih sprememb. Obrazložil je, da bo občinska uprava
v mesecu aprili in maju vsebinske spremembe pregledala, jih selekcionirala in preden bodo šle
pobude pristojnim nosilcem urejanja prostora, se bo predhodno organiziral posvet s svetniki.
Mežan Anton je povedal, da je pogovor o tem, ali imeti hostle ali ne, samo v tem, ker je na Bledu
problem samo z gosti hostlov. Povedal je, če bi bili hostli na nivoju in če bi bili s predpisanimi
sobami in če bi imeli vsa potrebna dovoljenja, si ne bi mogli privoščit oddajanja po tako nizkih
cenah, kot sedaj.
Sklep št. 9:
Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o
Občinskem prostorskem načrtu Občine Bled.
PRISOTNI
ZA
PROTI
15
2
Sklep JE bil sprejet.
Točka 8:

Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o Zazidalnem načrtu Koritno
Uvodno obrazložitev sta podala Matjaž Berčon, direktor Občinske uprave in višja svetovalka za
prostor Saša Repe.
Predsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Anton Omerzel je podal predlog
za sprejem.
Janez Brence je opozoril, da bo občina imela probleme takrat, ko se bo zgradila cesta, saj je
vaška cesta preozka, kar pomeni, da bo potrebna izgradnja nove ceste, kar pomeni, da jo bo
morala občina financirat, ZN pa bo podprl.

Sklep št. 10:

Občinski svet Občine Bled sprejme dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu Koritno.
PRISOTNI

ZA
17

PROTI
0

Sklep JE bil sprejet.
Točka 9:

Sprejem osnutka Odloka o programu opremljanja in merilih za odmerjanje
komunalnega prispevka v Občini Bled
Uvodno obrazložitev je podal direktor OU, Matjaž Berčon
Predsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Anton Omerzel je podal predlog
za sprejem.
Srečko Vernig je povedal, da je Odlok v smislu samega izračuna zahtevan in ga je zanimalo, če
so narejene kakšne simulacije, kaj to pomeni za potencialnega graditelja, saj je bilo obrazloženo,
da so razlike nekje do 15%.
Janez Brence je povedal, da je podvomil ravno pri ZN Koritno, da komunalni prispevek ne bo
zadoščal za izgradnjo ceste, kar pomeni, da bo občina morala sofinancirati še cesto in
predvideva, da bo proračun obremenjen za nekaj sto tisoč evrov in se je zelo težko odločit, ali je
komunalni prispevek previsok ali ne.
Odgovoril je Matjaž Berčon in povedal, da je povprečna parcela na Bledu velika približno 600
m2 in z 200 m2 neto tlorisne površine in v tem trenutku znaša plačilo komunalnega prispevka
približno 9.000,00 €, po novem pa približno 10.900,00 €.
Kar se tiče ZN Koritno in drugih območij, ki se urejajo z OPPN je povedal, da se ta območja ne
vštevajo v izračun, vendar pa bodo sledili posebni programi opremljanja.
Srečko Vernig je predlagal spremembo v 16. členu »Na pobudo investitorja se lahko občina in
investitor dogovorita….«
Matjaž Berčon je na predlog Srečka Verniga povedal, da je 16. člen prepis iz Zakona o
prostorskem načrtovanju in predlagal, da v kolikor gre za dobesedni navedek Zakona se 16. člen
pusti nespremenjen, v kolikor pa Zakon pušča malo manevra, pa naj se 16. člen glasi »Na pobudo
investitorja se Občine in investitor lahko dogovorita…..«. Povedal je še, da bi se ta določba
uporabljala takrat, ko občina neke investicije ne vidi kot svoje prioritete.
Sklep št. 11:
Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o programu opremljanja in merilih za
odmerjanje komunalnega prispevka v Občini Bled.
PRISOTNI
ZA
VZDRŽAN
12
4
Sklep JE bil sprejet.
Točka 10:

Sprejem osnutka Odloka o obveščanju, cestni, urbani in krajinski opremi v
Občini Bled

Uvodno obrazložitev je podal direktor OU Matjaž Berčon
Predsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Anton Omerzel je podal predlog
za sprejem
Anton Mežan je predlagal, da se osnutek čimpreje sprejme. Pomislek pa je imel glede vzorčne
hiške, ki stoji pod stavbo občine in sicer predvsem iz vidika uporabnosti, na primer, da vhod ne

bi smel biti od zadaj ampak od strani. Pri veliki prodajni hiški pa predlaga, da bi bilo večje
nadstrešje.
Zorica Završnik Črnologar je predlagala, da se sklep, ki se bo v nadaljevanju sprejel glasi:
»Občinski svet Občine Bled sprejme delovni osnutek Odloka o obveščanju, cestni, urbani in
krajinski opremi v Občini Bled.«
Sklep št. 12:
1. Občinski svet Občine Bled sprejme delovni osnutek Odloka o obveščanju, cestni,
urbani in krajinski opremi v Občini Bled.
PRISOTNI
ZA
VZDRŽAN
15
2
Sklep JE bil sprejet.
Točka 11:

Sprejem osnutka Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled

Uvodno obrazložitev je podal vodja MIR Občin Bled, Bohinj in Železniki, mag. Primož Lah
Predsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Anton Omerzel je podal predlog
za sprejem po skrajšanem postopku
Jakob Basanesse je povedal, da ima pomislek, glede na to, da se parkirišča delijo na prvo in
drugo cono in sicer da bo v prvi coni možno parkiranje za največ dve uri. Glede na to, da je bil
argument, da se zmanjša promet v jezerski skledi, sam pa je predvideval, da temu ne bo tako, saj
meni, da se bo glede na fluktuacijo – dve uri, promet povečal.
Zanimalo ga je še, kaj bo z ostalimi parkirnimi površinami, ki se tržijo za goste, ali bo Odlok veljal
samo za javne površine ali tudi tiste in kaj se bo zgodilo, če se javna površina daje v koncesijo
oziroma najem pravni osebi.
V nadaljevanju ga je tudi zanimalo, glede na to, se umika parkomat s parkirišča na Ljubljanski
cesti, zakaj se ne umakne tudi na parkirišču pred Ledeno dvorano Bled.
Matjaž Berčon je povedal, da Odlok, ki se sprejema, velja samo na javnih površinah v lasti
Občine Bled.
Janez Brence je podal redakcijsko pripombo v 22. členu in povedal, da manjka peta točka.
Sklep št. 13:
Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o urejanju cestnega prometa v Občini Bled.
PRISOTNI
ZA
PROTI
15
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 12: Potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služba ravnanja z odpadki v občini Bled ter sprejem
Sklepa spremembah in dopolnitvah Sklepa o cenah storitev ravnanja s
komunalnimi odpadki v Občini Bled
Uvodno obrazložitev je podal direktor OU Matjaž Berčon.
Predsednik Odbora za proračun in občinsko premoženje Srečko Vernig je podal predlog za
sprejem.
Janez Brence je povedal, da iz poročila izhaja, da gre za pokritost kratkoročnih obveznosti, kar
pomeni da bi cene komunalnih storitev v prihodnje lahko padale.
Srečko Vernig je povedal, da pogreša elaborat podjetja Infrastruktura predlagal, da se podjetju
Infrastruktura naloži, da pripravi in predloži elaborat, ker je to sestavni del stroškov, ki ga
plačujejo občani.

Anton Omerzel je predlagal, da se oblikuje skupina treh svetnikov, se priključi in oceni, kako
poteka oblikovanje cen storitev.
Sklep št. 14:
Občinski svet Občine Bled potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Bled za storitve
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov.
2. Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o spremembi Sklepa o cenah storitev
ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled.
3. Občinski svet Občine Bled zadolži Infrastrukturo Bled, da do naslednje seje
Občinskega sveta pripravi Elaborat za svoj del.
PRISOTNI
ZA
PROTI
16
0
Sklepa STA bila sprejeta.
Točka 13: Potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v
občinah Bled in Gorje
Uvodno obrazložitev je podal direktor OU Matjaž Berčon.
Predsednik Odbora za proračun in občinsko premoženje Srečko Vernig je podal predlog za
sprejem.
Anton Omerzel je spraševal, kdaj bo družba WTE popravila vse tisto, kar bi morala že pred
časom in predlagal, da WTE naprej odpravi stare napake, šele nato naj se potrjujejo nove cene
storitev.
Janez Brence pove, da se ne strinja s prestavitvijo podatkov v Elaboratu, saj je bil mnenja, da se
med seboj ne ujemajo, se izključujejo. Predlagal je, da se temeljito pripravi strategija, ker bo
čistilna naprava potrebna obnove približno leta 2027, ko se izteče tudi koncesijska pogodba in
predlaga, da če so prilivi večji kot odlivi, da se razmisli o možni strategiji predčasnega odkupa
koncesije in predlagal, da občina sama prične z upravljanjem, saj bo občina leta 2027 postavljena
pred dejstvo, da je čistilna naprava potrebna obnovo in bo za občino to zelo velik strošek.
Anton Mežan je vprašal glede izrednega odvoza grezničnih gošč, ker ga zanima, ali je cena, ki je
navedena za odvoz celotne greznice, njihov kamion, ali je to po m3, ali je to pavšal.
Predlagal je tudi, da se izdela primerjava cen glede grezničnega odvoza med ostalimi občinami.
Matjaž Berčon je povedal, da glede odvajanja in čiščenja odpadnih voda na naslovu Polje 4
obstajata dve možnosti in ki je trenutno izvedljiva in velja tudi za vse občane je, da ima hiša
skladno z občinskim odlokom možnost priključka iz pritličja gravitacijsko, iz kleti s pomočjo
črpalke.
Glede strateških vprašanj pa je povedal, da je ugotovitev svetnika Brenceta pravilna in da se
nadaljuje trend zmanjševanja voda, ki pritečejo na čistilno napravo, kar je pozitivna novica in se
tudi pozna na zaračunanih stroških, ki jih obračunava WTE in je vse to posledica vlaganj v ločene
sisteme, vendar pa rezultati še vedno niso zadovoljivi.
Glede strategija razreševanja odnosov z WTE v nadaljevanju je povedal, da se je pred leti naredil
velik korak naprej glede razreševanja teh odnosov in ob pripravi proračuna za leto 2016
predvideva, da se bodo zadeve manifistirale.
Jakoba Basanesseje je zanimalo, kdaj se bo meteorna voda ločila od kanalizacije.
Matjaž Berčon je odgovoril, da se z vsako novo investicijo kanala ločujeta in da se ločuje povsod
tam, kjer se to da.

Sklep št. 15:
1. Občinski svet Občine Bled potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode v občinah Bled in Gorje.
2. Občinski svet Občine Bled potrjuje Cenik posameznih storitev javne službe odvajanja
in čiščenja odpadnih voda v Občini Bled.
PRISOTNI
ZA
VZDRŽANI
12
4
Sklepa STA bila sprejeta.
Točka 14: Seznanitev z Letnim poročilom o delovanju MIR Bled, Bohinj in Železniki ter
Policijske postaje Bled za leto 2014
Uvodno obrazložitev sta podala vodja MIR Občin Bled, Bohinj in Železniki, mag. Primož Lah in
komandir PP Bled Robert Mencin.
Predsednica Odbora za družbene dejavnosti Karmen Kovač je podala predlog za seznanitev z
Letnim poročilom o delovanju MIR
Anton Mežan je pohvalil dobro sodelovanje in delo inšpektorata in redarstva pod vodstvom
Primoža Laha in dobro sodelovanje s PP Bled. Spraševal je, kako je urejeno s parkiranjem pred
ZD Bled in je predlagal, da redarji s svojo prisotnostjo nadzorujejo parkiranje in da bi nekaj časa
samo opozarjali. Dal je pobudo, da bi se sklicalo vse lastnike hostlov in da bi se pripravila taka
akcija kot v lanskem letu, predvsem osveščanja, pravil obnašanja na Bledu in predlaga tudi
kontrole.
Jakoba Basanesseja je zanimalo, zakaj se pri ZD ne uporablja »rampa«. Zanimalo ga je, če ima
PP Bled ali redarstvo pripravljen kakšen predlog glede spremembe Odloka o javnem redu in
miru. Povedal je, da je sam primerjal Odlok o JRM z drugimi občinami in povedal, da je prišel do
zaključkov, da je razlika med Bledom in ostalimi samo to, da občina tretira isto kavarne, pube in
diskoteke enko in imajo tudi vse enak obratovalni čas in je mnenja, da bi morali to opredeliti, da
bi kavarne imeli na primer obratovalni čas do 11.00 ur, pubi do 01.00 ure, diskoteke pa do 05.00
ure in bi bilo potem lažje kontrolirati vse izgrede, saj je na koncu koncentracija ljudi na enem
mestu. Nadalje ga je zanimalo o možnosti dodatne patrulje v nočnem času na Bledu,da bi se z
dodatno patruljo, z nekimi pravili omejili probleme, ki jih prinaša hostel turizem.
Anton Omerzel je komandirju očital, da mu ni všeč bar Troha in povedal, da je zadevo spremljal
in povedal, da je prihajalo do neupravičenih prijav s strani sosedov. Povedal je, da imenovani
bar edini bar, ki ima dva varnostnika in pove, da je za varnost poskrbljeno. Povedal pa je tudi, da
na Bledu za izgrede niso krivi samo hostlerji, ampak v veliki meri tudi domača skupina fantov, ki
iziva goste. Spraševal je, če bo PP Bled v času turistične sezone v nočnem času odprta. Spraševal
je tudi glede voznega parka policije in predlagal, da tako, kot je obljubila Občina Bohinj, določena
sredstva za nakup prispeva tudi Občina Bled.
Primož Lah je glede parkiranja pred ZD Bled povedal, da je bila problematika izpostavljena leta
2013 in povedal, da so se z direktorjem ZD dogovorili, da se bo to območje večkrat nadziralo,
pred tem pa se je poskrbelo za ustrezno postavitev prometne signalizacije, saj je dvourna
omejitev parkiranja. Povedal je, da so bili najprej ljudje opozorjeni z navodili. Povedal je tudi, da
je pred ZD 40 parkirnih mest, od katerih 20 mest zasedajo vozila zaposlenih. Povedal je, da se
vozila zaposlenih parkirajo na drugih parkiriščih in povedal, da sami zaposleni veliko naredijo
na področju parkiranja. Glede zapornice je povedal, da je to vse v domeni ZD Bled.
Kar zadeva radarske meritve pa je povedal, da je bilo v letu 2012 25 dni radrskih meritev po 24
ur najema, v letu 2014 je bilo 17 dni meritev po 24 ur, v leti 2015 pa izvedenih 5 dni od
načrtovanih 15 dni po 7 ur in povedal, da se obseg zmanjšuje.
Robert Mencin je glede obratovalnih časov lokalov povedal, da je Odlok tak, da dopušča vsem
gostinskim lokalom obratovalni čas do 3,00 ure in je to politika občine. Kar se tiče dodatne

patrulje v nočnem času PP Bled ne more zagotavljati, zato si v času turistične sezone pomagajo z
drugimi enotami.
Poudaril je, da je sodelovanje z varnostno službo STINGER zelo dobro in so se pokazali pozitivni
rezultati.
Glede lokala Troha pa je povedal, da kategorično zanika, da ga ne mara in pove, da sam ne mara
nobenega lokala, kjer so težave. Dejstvo je, da policija posveča večjo pozornost lokalom, v katerih
se oziroma okoli njih pojavljajo kršitve javnega reda in miru. Povedal je, da bodo za vsak lokal ,
ki bo dosegel tisto število, ki je določeno v Odloku Občine Bled, za tri kršitve ali več, občini
predlagali skrajšanje obratovalnega časa.
Problematika hostlerjev in domačinov je povedal, da je res, da domačini večkrat pričnejo
konflikt, verbalen ali fizičen, sami hostlerji pa povzročajo hrup.
Glede 24 urne odprtosti PP Bled je povedal, da v nočnem času na postaji ni človeka, patrulja pa je
vedno. Povedal je, da bi bil zadovoljen, če bi lahko v času turistične sezone imeli 24 urno
odprtost, vendar pa se s trenutnimi kadri tega ne da zagotavljat in tudi v prihajajoči sezoni tega
ne bo možno zagotavljat, ker novega kadra ni predvidenega.
Jana Špec je glede parkiranja pred ZD povedala, da so vseskozi osveščali dijake in študente, da
se tam ne parkira in pozivala direktorja ZD Bled, da postavi zapornico, kar je bilo tudi narejeno
in naj ZD sam uredi, da bo zapornica delovala.
Povedala, da je zelo nevmesno, ker se na seji obravnava samo en lokal, bar Troha, ker to ni
občinski problem in predlaga, da se obravnava takrat ko je to potrebno in na mestu kjer je to
potrebno.
Predlagala je, da bi policija več obveščala same občane glede vlomov, kje se dogajajo, na kaj naj
pazijo, kako naj se zaščitijo, saj dokler se to ne zgodi tebi oziroma komu iz okolice, na to sploh ne
pomisliš. Predlagala je objavo v občinskem glasilu.
Časlav Ignjatović je predlagal, da naj bo več opozarjanja, kot kaznovanja in naj bomo
preventivni in vzgojni. Predlagal je tudi, da se pri postavitvi radarskih meritev uporablja logika
in da ta ne bo nameščen samo v središču Bleda, ampak naj se meritve izvajajo tudi izven Bleda .
Janez Brence je pohvalil delo inšpektorata in redarstva in ugotovil, da se služba v bistvu
financira sama in ga ne moti, tudi če je to iz plačila glob. Komandirja pa je prosil za odgovor treh
prijav.
Robert Mencin je povedal, če bi sami čakali samo na tri klice in potem zahtevali skrajšanje
obratovalnega časa, bi verjetno za vsak lokal našli veliko predlogov, vendar pa povedal, da grejo
po sistemu ugotovitve kršitve, kar pomeni, da dobijo, dokažejo, sprocesuirajo tri kršitve in
potem podajo predlo in ne tri klice, ko koga kaj moti.
Sklep št. 16:
1. Občinski svet Občine Bled se seznanja z Letnim poročilom o delovanju MIR Bled,
Bohinj in Železniki ter Oceno izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2014.
2. Občinski svet Občine Bled se seznanja z Letnim poročilom o delovanju Policijske
postaje Bled za leto 2014
PRISOTNI
ZA
PROTI
17
0
Sklepa STA bila sprejeta.
Točka 15: Seznanitev z izvajanjem programske zasnove javnega glasila Blejske novice
Uvodno obrazložitev je podala urednica javnega glasila Blejske novice, Romana Purkart.
Predsednica Odbora za družbene dejavnosti Karmen Kovač je podala predlog za seznanitev z
izvajanjem programske zasnove javnega glasila Blejske novice.

Sklep št. 17:
Občinski svet Občine Bled se je seznanil z izvajanjem programske zasnove javnega glasila
Blejske novice.
PRISOTNI
ZA
PROTI
16
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 16: Sprejem Pogojev, meril in normativov za sofinanciranje izvajalcev letnega
programa športa v Občini Bled za leto 2015
Uvodno obrazložitev je podal direktor OU, Matjaž Berčon.
Predsednica Odbora za družbene dejavnosti Karmen Kovač je podala predlog za sprejem.
Jakoba Basanesseja je zanimalo, ali lahko Ledeno dvorano financirajo tudi druge občine in ali
obstaja kakšen ključ sofinanciranja dvorane.
Matjaž Berčon je povedal, da je bila občina pri tem do sedaj neuspešna.
Sklep št. 18:
Občinski svet Občine Bled sprejme Spremembe in dopolnitve Pogojev, meril in
normativov za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Bled.
PRISOTNI
ZA
PROTI
17
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 17a: Sprejem Sklepa o podelitvi občinskih priznanj za leto 2015
Uvodno obrazložitev je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, Anton Mežan
Sklep št. 19:
Občinski svet Občine Bled potrjuje, da Zlato plaketo Občine Bled prejmeta:
Sestrska skupnost Hčera Marije Pomočnice in
132. gorski polk Slovenske vojske Vojašnice Boštjana Kekca na Bohinjski Beli.
PRISOTNI
ZA
PROTI
16
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 17b: Sprejem soglasja k imenovanju direktorja Turizma Bled
Uvodno obrazložitev je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, Anton Mežan
Svojo predstavitev je podal Jaka Ažman.
Jakoba Basanesseje za zanimalo, glede na to, da je bila podana revizija za zadnjih pet let in se
mi zdi nesmiselno, da se daje 15.000,00 € za revizijski pregled, ali bo Turizem Bled zahteval, če
se izkaže, da ni bilo s poslovanjem nič narobe, da to plača občina in predlagal, da se revizija
izvede za eno leto in naj se z žrebom določi, katero leto se bo revidiralo in šele na podlagi
rezultatov revizije, naj se naredi še za preostala leta. Predlagal je tudi, da se v Statut vnese, da je
revizija potrebna na vsaki dve oziroma tri leta.
Anton Omerzel je povedal, da je Svet LTO zahteval revizijo in prosi, da se javnosti ne zavaja, da
je strošek revizije 15.000,00 €, ker je dejanski strošek 8.000,00 €.
Časlava Ignjatovića je zanimalo, če se že kaj pripravlja za veslaško regato v mesecu maju.
Župan je odgovoril, da gre za svetovni pokal in da je občina vložila v kandidaturo 30.000,00 €.
Janeza Petkoša je zanimalo, kako se bo vključil kmečki in planinski turizem.

Jaka Ažman je povedal, da se bo turizem fokusiral na tradicionalne trge, ki imajo določene
prioritete. Povedal je, da bi skupaj pregledali možnosti o razširitvi produkta ali pa pripraviti
določeno ponudbo za specifičen trg.
Župan je povedal, da je pred leti Turizem Bled predstavil kmečki turizem na Bledu, hotelirji, ko
bili na vodstvenih položajih že tudi po dvajset let, je bilo za njih to prvo srečanje s kmečkim
turizmom. Novemu direktorju je zaželel odprtost na vse strani, ustvarjanje in predlagal
nadgradnjo tega, kar je bilo že postorjenega na področju turizma na Bledu.
Sklep št. 20:
Občinski svet Občine Bled podaja soglasje k imenovanju Jaka Ažmana za direktorja
Turizma Bled.
PRISOTNI
ZA
PROTI
17
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 17c: Imenovanje namestnika člana Občinske volilne komisije
Uvodno obrazložitev je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, Anton Mežan
Sklep št. 21:
Občinski svet Občine Bled za namestnika članice Občinske volilne komisije imenuje
Anžeta Žnidaršiča.
PRISOTNI
ZA
PROTI
15
2
Sklep JE bil sprejet.

Točka 17d: Imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta
Uvodno obrazložitev je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, Anton Mežan

Sklep št. 22:
1. Občinski svet Občine Bled razreši Iztoka Oražma z mesta člana Sveta Zavoda za
kulturo Bled in na to mesto imenuje Špelo Koren .
2. Občinski svet Občine Bled razreši Andrejko Lipovec z mesta članice Sveta Vrtca
Bled in na to mesto imenuje Tamaro Bertoncelj.
PRISOTNI
ZA
PROTI
17
0
Sklepa STA bila sprejeta.
Seja se je zaključila ob 22,00 uri .
Zapisala:
Vlasta Pretnar, tajnica župana
Župan Občine Bled
Janez Fajfar

