
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Pobude in vprašanja 
  



Karmen Kovač: 
»V vrtcu Bled že četrto leto izvajamo projekt Zelišča v vrtcu. Skozi leta ugotavljamo, da je narava 
otrokom zelo blizu. Hitro povzamejo delovne navade, večkrat sami raziskujejo in veliko 
sprašujejo. Znanja, ki ga dobijo preko spoznavanja zelišč pa prenesejo tudi domov, na domače 
vrtove. Z otroki spoznavamo celotni krog rastlin, od semena do semena. Spoznavamo kako se 
vzgoji rastline, njihovo rabo in lastnosti. Naše znanje pa radi delimo z drugimi. To leto bomo 
imeli že četrti Zeliščni festival, na katerega povabimo otroke vrtca, nekaj skupin bližnjih šol, 
osnovno šolo Janša iz Radovljice, starše otrok, Inštitut za trajnostni razvoj, Gostinsko šolo, 
predstavnike občine Bled, Eko šolo,… To leto bomo povabili še Hofer in Medex. Lansko leto smo 
naše zeliščne izdelke predstavili na Celjskem sejmu Altermed, pod projektom Eko šola. Z našo 
stojnico smo dobili zlato priznanje. Naše delo z zelišči želimo razširiti. V načrtu imamo zasaditev 
zeliščno-zelenjavnega vrta za vse otroke, ki ga bomo poimenovali »Vrtna igralnica«. Otrokom bi 
z aktivno igro v naravi le to približali na nevsiljiv in sproščujoč način. Z igrali, ki bi jih naredili 
sami, bi spodbujali otrokov celostni razvoj. Na igrišču bi postavili korita z rastlinami, igrala iz 
debel in vej, hišice, prostor za umirjanje, ustvarjalni kotiček, vrt,… Želeli bi si urediti sušilnico in 
manjši pokriti rastlinjak, ki bi omogočil učenje tudi v hladnejših mesecih. Poskrbeli bi tudi za 
živali vrtne igralnice, tako, da bi jim izdelali hotel za žuželke in postavili čebelnjak. K realizaciji bi 
povabili strokovnjake iz različnih področij (čebelarja, zeliščarja, strokovne delavce TNP-ja,…). Da 
pa bi vse to lahko uresničili, bi potrebovali finančno pomoč – tukaj je mišljena postavitev ograje. 
Podjetji Medex in Hofer sta že tretje leto zapored organizirala nagradni natečaj »Deluj eko – 
ohrani čebelo in smreko«. Pri nagradnem natečaju so lahko sodelovali otroci slovenskih vrtcev, 
prve triade osnovnih šol in otroci vzgojno-varstvenih zavodov in z ekološkimi ali recikliranimi 
okraski okraševali smreke iz lepenke. To leto smo lahko aktivnosti nadgradili s predlogom 
trajnostnega projekta, ki bi spodbudil trajnostno ravnanje v lokalnem okolju. Strokovna komisija 
je poseben potencial prepoznala v projektu skupine Slončki iz Vrtca Bled. Dobili smo prvo 
nagrado, 2000 eurov, za uresničitev našega predloga. Sredstva moramo porabiti do januarja 
2018. Našo idejo bi želeli uresničiti zadaj za vrtcem, kjer smo vrtiček že imeli. Prosimo in 
pozivamo občino, da nam čim prej zagotovi ograjo, da bo poskrbljeno za varnost otrok. Želimo si, 
da pridejo krajinski arhitekti in da skupaj najdemo rešitev, kako umestiti našo idejo v sam 
prostor. V bližini vrtca smo pred leti zasadili zeliščni vrt, na katerem smo si uredili senčni 
prostor in šest gredic z zelišči. Za vrtne palčke so otroci skupaj s starši izdelali hišice, v vrtcu pa 
smo izdelali hotel za žuželke. Vrt spoznavamo skozi celo leto. Jeseni pobiramo zelišča, pozimi 
zelišča uporabljamo za čaje, mazila. Spomladi zasadimo nove rastline in poleti skrbimo za 
uspešno rast rastlin. Že lansko leto so nam povedali, da se bomo morali z vrtom seliti. Danes je 
tam pravo gradbišče. Zato bi bilo potrebno vrt čim prej preseliti (najkasneje do konec poletja), 
da ne bo šlo delo preteklih let v nič. » 
 
Občina je v juliju 2016 pridobila projektne pogoje za predmetni projekt na podlagi koncepta 
ureditve, ki sta ga pripravila krajinska arhitekta Andreja in Damjan Černe. Ureditve namreč 
posegajo na naravno vrednoto – ledeniško moreno ter na območje kulturne dediščine – ambient 
Bleda zato so soglasja nosilcev urejanja prostora pri izvedbi projekta nujna.  
26. maja 2017 smo izvedli skupen terenski ogled predstavniki vrtca, občine in krajinski arhitekt 
Damjan Černe. Dogovorjeno je, da bo občina poskrbela za projekt in potrebna soglasja in 
dovoljenja ter za postavitev zaščitne mreže in vrat. Aktivnosti že potekajo. V primeru, da ne bo 
zapletov pri pridobivanju soglasij in dovoljenj, izvedbo postavitve ograje načrtujemo preko 
poletja.  
Občina bo izvedla tudi obžagovanje suhih vej in arboristično oblikovanje krošenj na vseh 
drevesih v okolici vrtca, z namenom zagotavljanja varnosti otrok in zaposlenih. Dela bo 
predvidoma izvedel Arboretum Volčji Potok. Predstavnik Arboretuma si je drevesa ogledal 29. 
maja 2017. Trenutno čakamo na njihovo ponudbo. Dela bodo izvedena tekom poletja ter 
časovno usklajena z vodstvom vrtca. 
Odgovor pripravil: Tomaž Kralj 
 
 



Brigita Šolar:  
1. »Na Mlinem, kjer je na cesti gradbišče in se vozi po makadamu, se strašno kadi in 

sprašujem, kaj se da narediti in sprašujem, če bi se lahko lahko ta makadamski del ceste 
lahko polival z vodo in prosim, če bi se lahko ukrepala, da bi se prašenje zmanjšalo, saj je 
zelo moteče za  prebivalce na tem območju.« 
V času gradnje je izvajalec gradbenih del nato makadamsko cesto večkrat dnevno polival 
z vodo, da bi preprečil prašenje okolice. Investicija ureditev ceste in avtobusnega 
postajališča na Mlinem je bila sredi aprila 2017 zaključena. 
Odgovor pripravi: Franci Pavlič 

2. »Prosim, če se odbori lahko prej oziroma da se zapisniki odborov prejmejo prej, ne na 
dan same seje, saj jih ni moč pregledati.« 
Poskušali bomo zagotoviti posredovanje zapisnikov delovnih teles prej. Zapoznelo 
posredovanje zapisnikov je posledica terminsko spremenjene organizacije delovnih 
teles, poleg tega tajniki odborov zapisnike posredujejo v (neformalni) pregled in 
morebitno korekturo predsednikom odbora, zaradi česar prihaja do dodatnega zamika 
pri odpošiljanju. Razmisliti gre, ali to prakso opustimo. 
Odgovor pripravila: Aleksnadra Žumer 

3.  »Glede samih sej pa sprašujem, ali bodo seje ob četrtkih in ne več ob torkih, kot je bilo to 
v preteklosti« 
Matjaž Berčon je odgovoril, da bodo seje ob četrtkih zaradi racionalnosti občinske 
uprave. 

 
Časlav Ignjatović:  

1. Sprašujem, zakaj občina ne odpre več vrtov, saj so bili ti med občani dobro sprejeti.  
Občina Bled je na podlagi razpisa v letu 2013 na območju Seliš oddajala šestnajst 
vrtičkov občanom občine Bled, najemniki so bili večinoma prebivalci večstanovanjskih 
objektov iz bližnje okolice. Zaradi precejšnje nezainteresiranosti so bili štirje vrtički 
oddani prebivalcem drugih občin.  
Ker navedeno zemljišče ni več last Občine Bled, že drugo sezono z ustnim dovoljenjem 
trenutnega lastnika bivši najemniki zemljišče uporabljajo brezplačno do pričetka gradnje 
načrtovanih objektov. Večina trenutnih najemnikov bi bila zainteresirana za nadaljnji 
najem le v neposredni bližini sedanje lokacije (bližina doma). Občina Bled si je ves čas 
prizadevala pridobiti v last ali zakup zemljišče v bližini ob potoku (pomemben dejavnik 
je namreč bližina vode) ali zemljišče z obstoječimi vrtički ob Alpskih blokih, vendar s 
strani lastnikov za prodajo/oddajo ni bilo interesa. Na Bledu namreč interes ni primerljiv 
z interesom v sosednjih občinah, saj ima večina občanov lastne vrtove na svojih parcelah, 
razen na območjih z večstanovanjskimi objekti. 
Občina Bled ima v prihodnosti na lastnih zemljiščih namen urediti vrtičke predvidoma v 
neposredni bližini trase južne razbremenilne ceste (naravno ograjevanje, skupni prostor, 
skupni objekt za shranjevanje orodja, napeljava vode,…). Predhodno se bo interes 
občanov preveril na podlagi poizvedovalnega razpisa v Blejskih novicah.  
Odgovor pripravila: Barbara Jančič 
 

2. Drevesa in veje od vile Viktorije do Lastovke naj se sanirajo iz varnostnih razlogov. 
Predvidevam, da so mišljene veje ob državni cesti. Obžagovanje vej ob državni cesti bo 
izvedlo podjetje Gorenjska gradbena družba (GGD). GGD je koncesionar za vzdrževanje 
državnih cest. Komisija za urejanje zelenih površin v Občini Bled in predstavnik 
koncesionarja so si v četrtek 25. maja 2017 skupaj ogledali stanje in dorekli potrebne 
ukrepe ob državni cesti, na odseku od Mlinga do hotela Toplice. 
Odgovor pripravil: Tomaž Kralj 
 

3. Vlaka na Stražo – zakaj se je razširila. 



Vlaka na Stražo se namensko ni širila pač pa spontano, z uporabo strojev, tekom spravila 
lesa na zemljiščih Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov. Občina pri predmetnem posegu 
ni sodelovala. 
Odgovor pripravil: Tomaž Kralj 
 

Anton Omerzel:  
1. »Pri novem Mercatorju,  iz smeri Policije, je  narejena nova pešpot in prosim, da se nekaj 

naredi, da ne  bo možen prehod z osebnimi avtomobili.« 
Na pešpoti so bili nameščeni fiksni količki, tako, da ni možen prehod z osebnimi  
vozili. 
Odgovor pripravila: Urška K. Cundrič 
 
»Želim, da se preveri, glede na to, da so otroci iz Vrtca Bled imeli tečaj na Straži, 15 ur, 
zakaj je bil izdan računa za znesek 7.700,00 € in me zanima, kako je to mogoče in naj tudi 
za vsa leta za nazaj. Po mojih podatkih je strošek tistih, ki učijo smučat in vse to, 
najemnine tako še nikoli ni plačal, približno 1.700,00 € , razlika je 6.000,00 € in to na 
otrocih. » 
V šolskem letu 2016/17 so v Vrtcu Bled, tako kot že vrsto let, izvedli tri tečaje 
(smučarski, drsalni in plavalni), za katere predhodno (kot vselej) zberejo ponudbe. Zgodi 
se, da se na kakšno izvedbo prijavi le eden (saj ni drugih izvajalcev, ali se enostavno ne 
odločijo oz. jim je predaleč …). 
Če se le da, vrtec stremi  k temu, da je katerikoli tečaj izveden na Bledu, saj je tako 
 organizacijsko in tudi finančno ugodneje, saj ni potrebnih dodatnih prevozov na 
oddaljena smučišča, spremstev in nadomeščanj v skupinah. 
Za tečaj smučanja so k podaji ponudbe pozvali tri ponudnike (G-rega, Savemo in Aktivni 
oddih). Aktivni oddih, ki deluje  bolj s programi za odrasle je ponudbo za program za  
otroke posredoval preko zavoda Sporty. Sportyjeva ponudba (Aktivni oddih) je bila 
edina poslana in je  ustrezala pogojem.  
Prva dva nista oddala ponudbe, izbran je bil edini ponudnik. Cena je bila 97,08 evrov na 
otroka,  tečaja se je udeležilo  77 otrok, kar skupaj znaša 7.475,00 EUR 
V ceno je vključeno: organizacija in izvedba 5-dnevnega tečaja z zaključnim 
tekmovanjem (nagrade, animacija…), zavarovanje otrok, smučarska karta,  malica s 
toplim napitkom, spominska štartna številka, medalje, prevoz  in spremstvo na relaciji 
Bohinjska Bela-Straža-Bohinjska Bela, izposoja smuči (za tiste otroke, ki nimajo svoje 
opreme). 
Odgovor pripravila: Neja Gašperšič 
 

2. »Zanima me, kdo je podžupanu dovolil, da samovoljno spreminja table. Vprašal  sem 
strokovnjake in pogledal sem  tudi znake in še nisem nikjer zasledil znaka Konjska 
vprega in trije ljudje gor in je to samo na Bledu in mislim, da gre za eno veliko samovoljo.  
Prometna signalizacija na Veslaški promenadi je bila usklajena z veljavnim Pravilnikom o 
prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. 
Odgovor pripravila: Urška K. Cundrič 
 

3. Dajem pobudo, da podžupan odstopi. 
 
 
 
 
 
 


