
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Pobude in vprašanja 



Anton Omerzel: 
»Povem, da sem že na nekaterih odborih obrazložil problem,ki se je pojavil v KS Zasip, Dne 
5.6.2017 je bila v prostorih krajanov v Zasipu izredna seja, ki se tiče delovanja Jurčka na Homu. 
Prisotnih je bilo vsaj dvanajst predstavnikov vseh teles, ki delujejo v KS, od športnega društva, 
gasilcev, AS, KD in ostalih in vsi so soglasno sprejeli odločitev, da je potrebno nemudoma 
obvestiti vse svetnike in župana o problemu, ki se dogaja na Homu. Župan je bil obveščen z 
dopisom, krajani pa so svojo jezo strnili v dopisu, predvsem odpiralni časi, ki  niso konsistentni, 
okolica objekta je malomarno urejena, domačini niso zadovoljni s kvaliteto storitev, pri 
organizaciji vaških prireditev pa prihaja do sporov med društvi in najemnico. Dodajam, da kar je 
na Homu najemnica, domačini ne hodijo več na Hom, da so v lanskem letu imeli gasilci ob 
prevzemu avtomobila veselico, najemnica ni hotela zapreti lokala in se je sprla z gasilci, da na 
Homu deluje tudi športno društvo, ki ravno tako ne more vzpostaviti nobenega kontakta 
navezati z najemnico, saj je nemogoča. Dodajam še, da je Zasip zelo turistična destinacija, da je 
vas lepo urejena, je veliko nastanitev za turiste, je zelo dobra gostilna in da rak rano predstavlja 
Hom z novo najemnico, saj je nesprejemljivo, da je brez ustrezne ponudbe in predlagam, da se po 
hitrem postopku najemnika zamenja. Dodajam še, da imajo vaščani pripravljenega že enega 
domačina, v katerega zaupajo in predlagam, da se zelo hitro zadevo spelje in naredi red.« 
 

Najemna pogodba z obstoječo najemnico velja do 30.9.2018. Sporazumno bi jo lahko stranki 
skladno z najemno pogodbo odpovedali kadarkoli z odpovednim rokom 1 meseca, vendar se s 
tovrstno odpovedjo najemnica ni strinjala. Najemodajalec (Občina Bled) lahko enostransko 
odpove najemno pogodbo v primeru obstoja krivdnih razlogov: 

1. če najemnik tudi po opominu občine uporablja prostor v nasprotju s pogodbo ali ga 

uporablja brez potrebne skrbnosti, tako da se dela občutnejša škoda, 

2. če najemnik zamudi s plačilom najemnine dva meseca od dneva, ko ga je najemodajalec 

na to opomnil, 

3. če najemodajalec z vzroka, za katerega ni odgovoren, trajno ne more uporabljati 

prostorov, v katerih je opravljal svojo dejavnost, in zato poslovno stavbo oziroma 

poslovni prostor sam potrebuje, 

4. če najemnik ne uporablja prostora več kot en mesec, 

5. če najemnik odda prostor v podnajem brez pisnega soglasja najemodajalca. 

Ti v predmetnem primeru ne obstojijo. Med krivdnimi razlogi zakon (in pogodba) ne predvideva 
nezadovoljstva lokalnega prebivalstva s kvaliteto storitev lokala in odnosom najemnika do njih 
in lokalnih društev. Slednje je »sankcionirano« s tem, da v lokalu ni (lokalnih) gostov. 
Tudi sodna praksa ne omogoča samovoljne prekinitve s strani najemodajalca, torej občine.  
Sodna praksa je jasna:»Pogodbe o najemu poslovnih prostorov, sklenjene za določen čas, ni 
mogoče enostransko odpovedati pred potekom tega časa.«  (denimo sodba vrhovnega sodišča 
RS: VSL I Cpg 967/2009 z dne 20.03.2013). Po sodni praksi je, torej brez krivdnega razloga, 
možna odpoved zgolj s potekom časa najema. 
Med občino in najemnico je potekala komunikacija, izveden je bil tudi sestanek, na katerem je 
bilo sklenjeno, da se KS Zasip pozove, da se organizira seja, na katero se povabi najemnico ter 
predstavnike lokalnih društev, da se razčistijo dejstva vezana na lokal Jurček na Homu. 
Odgovor pripravila: Aleksandra Žumer 
 
 
 
 
 



Dušan Žnidaršič:  
»Z moje strani je prišla pobuda za ureditev kanalizacije v Ribnem dokler je zato še odgovoren 

koncesionar, ker bodo kasneje vsi stroški na plečih občine. Prav tako pa da se uredi uporabno 

dovoljenje za kanalizacijo.« 

V naselju Ribno, Bodešče, Koritno so se izvedle določene aktivnosti v zvezi z razbremenjevanjem 
sistema in posledično z izlivi fekalij iz črpališča. Po pregledu sistema z dimljenjem je bilo 
ugotovljeno, da so na tem območju še vedno prisotni črni priklopi meteornih in drenažnih voda 
v kanalizacijski sistem kljub večkratnim opozorilom. V dogovoru z Občino Bled in redarsko 
službo bomo kršitelje ponovno obvestili in podali rok za odpravo priklopov. V kolikor lastniki ne 
bodo upoštevali dopisa bo inšpekcijska služba postopek nadaljevala z odločbo in globo. Sam 
sistem je imel na celotnem območju pokrove z luknjami, zato je voda iz cestnih teles v velikih 
količinah tekla v sistem in s tem dodatno obremenjevala kanalizacijski vod in črpališča. Vse 
pokrove, ki so nižji od terena ceste smo zatesnili. Po pregledu črpališč smo predlagali 
nadgradnjo sistema katerega je občina Bled tudi potrdila, in sicer komunikacijo med črpališči, 
kateri črpajo v transportno črpališče ki ga ob nalivih poplavlja. S komunikacijo bomo preprečili 
vklop vseh treh črpališč hkrati in s tem preobremenitev transportnega črpališča in posledično 
izlivanje v okolje. 
 Odgovor pripravili: WTE  

Aneta Varl: 
1.  Dajem predlog za v proračun za leto 2018, da se vmesti cesto Zg. vas- Podklanec 

(Bohinjska Bela) in javna razsvetljava Podklanec (Boh. Bela). 

Investicije v javno razsvetljavo se izvajajo skladno s programom, ki ga je potrdil občinski 
svet in razpoložljivimi sredstvi. Boh. Bela je na vrsti v letu 2019 s tremi odseki nove 
javne razsvetljave. 

2. Dajem predlog za pomoč krajanom Bohinjske Bele pri pridobitvi in povrnitvi prvotnega 

delovnega časa trgovine Mercator na Bohinjski Beli (s 19.6. bo namreč trgovina odprta 

samo do 15.00 ure, nobeden ni bil obveščen o tem, to si ne smejo privoščiti v času 

sezone, ker je na Boh. Beli ogromno turistov). 

Mercator je kot kompromis na predlog občine uvedel deljen delovni čas. 
Odgovor pripravila: Aleksandra Žumer 

3. Dajem predlog in pobudo k reševanju perečega problema na Mlinem. Namreč vozniki 

avtobusa se dalj časa zadržujejo na obeh avtobusnih postajah in zato je promet ves čas 

oviran. Redni avtobusi ne morejo nemotoma ustavljati in pobirati ter odlagati potnikov. 

Predlagam predhodne pogovore s turističnimi agencijami, vodiči(pri sami ponudbi o 

Bledu) o cestnem režimu za voznike avtobusa na Mlinem in pa mogoče trenutno 

večkratni obiski redarjev. 

Občina Bled je želela postaviti na avtobusna postajališča reditelja, vendar so v 
Čolnarskem združenju Pletna Bled predlagali, da bodo sami podali navodila šoferjem in 
jih usmerjali, saj so z njimi v stalnem kontaktu. Skladno s sprejetimi odločitvami na 
komisijskem pregledu z DRSI avtobusnih postajališč Mlino smo že pristopili k 
pridobivanju ponudb za postavitev dodatne prometne signalizacije o samodejnem 
obveščanju avtobusnih voznikov na prihod linijskega potniškega avtobusa. 
Odgovor pripravila: Urška Kregar Cundrič 

 
 
 
 
 



Jana Špec: 
»Rada bi samo preko seje občinskega sveta apelirala na Infrastrukturo Bled, da v času 
povečanega turističnega prometa posveti več pozornosti urejanju in čiščenju kraja, zlasti pri 
odvažanju smeti, čiščenju košev, saj se močno zavedam, da je močno povečan promet in s tem 
tudi količina smeti, vendar mislim, da ob trudu, ki se vlaga v obnovo in izgradnjo nove 
infrastrukture na Bledu in zlasti tudi v centru Bleda in okoli jezera, da je potrebno osnovno 
poskrbet, da to kar imamo, da je čisto in urejeno, tudi urejanje parkov, parkovnih površin, da se 
urejajo. Zbodlo me je v oči, ko sem šla po Cesti svobode od Festivalne dvorane proti društvu, saj 
živa meja ni ponovno porezana, pod živo so smeti, je še listje od jeseni in mislim, da si to Bled ne 
sme privoščit in apeliram na Infrastrukturo, da temu posveča več pozornosti, saj je nesporno, da 
je v tej sezoni količina močno povečana in ni izgovorov, da ne bi mogli vzdrževati reda in čistoče.  
Podjete Infrastruktura Bled d.o.o. je okrepila ekipe za čiščenje in urejanje javnih površin. 

Količina odpadkov ob sami jezerski skledi se je močno povečala in nemalokrat so obstoječi koši 

za odpadke premajhni. Poseben problem predstavljajo kopališča (Mala in Velika Zaka, Mlino), 

kjer s težavo obvladujemo zbiranje in tudi ločevanje odpadkov. Skupaj se moramo še bolj truditi 

v smislu koncepta Družbe brez odpadkov (zero waste), saj opažamo, da domačini in gostje 

odgovorno sprejemajo smernice. Prav v ta namen je bila uvedena trženjska akcija »Bled na poti 

do družbe brez odpadkov« in »Pijte vodo iz pipe«, ki se bo v prihodnosti še nadaljevala. 

Destinacija Bled mora biti v prihodnosti družba z manj odpadki. 

Odgovor pripravil: Janez Resman, Infrastruktura Bled d.o.o. 
 
Drugo pa je še vedno povezano z Infrastrukturo Bled, saj so me sobodajalci opozorili, da so od 
Infrastrukture prejeli dopis, da jim bo dodatno zaračunan strošek odvoza smeti v strošku enega 
zabojnika 120 l, kar podpiram in se mi zdi tudi pravilno, saj se je potrebno zavedati, da gostje 
sobodajalcev povzročajo smeti in da je zato potrebno plačati določeno ceno, vendar pa je 
razburjenje v tem smislu, ker jim Infrastruktura želi zaračunati ta znesek za vsak mesec, saj to ni 
sprejemljivo in ne more biti sprejemljivo, kajti sobodajalci, fizične osebe po zakonu lahko 
oddajajo samo pet mesecev na leto in če lahko oddajajo samo pet mesecev na leto, je popolnoma 
logično, da se lahko zaračunava ta dodatna cena za odvoz smeti za pet mesecev in res apeliram 
na Infrastrukturo Bled, saj sem z njimi že govorila, naj temu posvetijo pozornost in naj ravnajo 
pametno, saj nam je pred leti Odlok ali predpis že padel, da je Infrastruktura sobodajalcem 
morala vračati denar, ker so zaračunavali nekaj, za kar  ni bilo dokaza. Če že ne morajo 
zaračunati odvažanja smeti na število nočitev, kar je evidentno, koliko smeti en gost povprečno 
naredi, če je obračunan pavšal, mora bili pavšal obračunan za pet mesecev, za toliko, za kar 
imajo sobodajalci dovoljenje, saj obstaja bojazen, da nam bo to spet padlo in bomo vračali 
denar.« 
Fizični sobodajalci bodo obremenjeni, kot predlaga ga. Špec, s 5-mesečno obremenitvijo. 

Odgovor pripravil: Janez Resman, Infrastruktura Bled d.o.o. 
 
Simon Sirc: 
 1) Vprašanje: Veliko staršev sprašuje kaj se dogaja z vrtcem? Ali je šepal nadzor nad 

določenimi izvajalci ali je bil slabo narejen tehnični prevzem – zanima me kdo nosi odgovornost 

za slabo izvedbo del?  Govorimo o kar nekaj resnih napakah, ki ogrožajo zdravje oz. življenja 

otrok: 

-voda + elektrika  zamakanje strehe  voda se je nabirala v pokrovu luči (sanacija: pokrov je 
bil ostranjen) 
Odgovor: Naveden problem je nastal v sejni sobi še v fazi izvajanja del zaradi neizvedenih 
zaključnih kleparskih obrob in je bil saniran – od tedaj tam ne zamaka, luč ima pokrov. 
Ker iz vprašanja ni povsem jasno na kateri del strehe se navedeno zamakanje nanaša, podajamo 
še informacijo o zamakanju iz strehe nad teraso igralnice Račke. Tu je dejansko nastal problem 



zamakanja in so bile v fazi reklamacije izvedene nove zaključne obrobe, kot je razvidno iz 
fotografij.  
Vzrok zamakanja je bil ob izvedenih ogledih tudi zamašitev žlebov in odtokov z listjem, zaradi 
česar meteorna voda iz žlebu ni odtekala v vertikalne odtočne cevi, temveč se je preko žlebnega 
roba prelivala in zamakala na teraso spodaj.  Uporabnik, t.j.  vrtec ves čas po zaključku del v letu 
2014 ni čistil žlebov, so pa konec lanskega leta zaradi težavnega dostopa oz. del na strehi naročili 
zunanjega izvajalca, da je izvedel čiščenje žlebov na celotni strehi. Stanje se je izboljšalo. Zaradi 
zaščite vrha lesene fasadne obloge in preprečitve zamakanja smo naročili še zaključne kleparske 
obrobe iz cinkotit pločevine na vrhu lesene fasadne obloge, ki pa s projektom niso bile 
predvidene. Izvedba je predvidena še v mesecu septembru 2017. 
 

   
 

 
 
-požarni alarmi + nedelovanje tipke oz. zatikanje vrat (alarm se velikokrat sproži, evakuacija se 
sploh ne izvaja več) 
Odgovor: Izvajalec je bil že večkrat pozvan na odpravo reklamacije (vsaj 15-krat je bil na 
objektu) in je večinoma v tistem času vse delovalo (je bila tudi odpravljena napaka, ko alarm ni 
deloval ob izpadu elektrike). Uporabnik pa še vedno ugotavlja, da se dogaja vklop požarnega 
alarma  brez pravega vzroka. Reklamacija je upravičena in še odprta, zato je bil izvajalec 
ponovno pozvan, da za obisk objekta nameni več časa ter se nemudoma odzove takrat, ko ga 
uporabnik zaradi nedelovanja alarma pokliče. 
-dalj časa je bil prisoten močan smrad po hodnikih (neustrezne barve, lepila – poleti se zrači, 
pozimi pa ???), 
Odgovor: Naveden problem je nastal v fazi izvajanja del. Tega problema sedaj uporabnik ne 
ugotavlja. Za vse materiale so bile v sklopu Dokazila o zanesljivosti objekta predane izjave o 
skladnosti oz. certifikati, ki dokazujejo, da materiali izpolnjujejo vse zahtevane projektne pogoje.  
-betonska tla v »luknji«, kjer se otroci pogosto igrajo so izredno gladka in drsijo ko je mokro, ko 
je sončno zelo bleščijo 



Odgovor: Na zadnjem ogledu je izvajalec ponovno dostavil meritve drsnosti tlaka, ki so bile 
ustrezne. Lahko bi uporabili dodatne premaze za povečanje protizdrsnosti, a te premaze je 
potrebno periodično obnavljati.  
Z uporabnikom, Vrtcem Bled je bila dogovorjena drugačna rešitev (odgovor Vrtca Bled, 
ravnateljica ga. Helena Ule, 4.9.2017):  
»Ker pa uporabniki kljub temu zaznavamo omenjene težave in ker skupaj z ustanoviteljem, 
izvajalcem, nadzornikom ne vidimo rešitve v uporabi kakšnih premazov celotnega področja 
(morebitna luščenja …), smo se dogovorili, da poskusimo na tem območju izvesti delne premaze, 
ki bi bili hkrati tudi uporabni. Tako se (skupaj z ustanoviteljem- Občino Bled) dogovarjamo za 
'poslikavo' – izvedbo prometnega poligona. Tu se moramo še uskladiti s krajinskimi arhitekti, da 
dogovorimo kakšne oznake so za sam poligon potrebne in nujne, saj gre za t.i. igralno površino, 
ki bo spodbujala prva učenja za ravnanje v prometu (kot pešec, kolesar).« 
 
-izvedena je bila energetska sanacija ampak poraba elektrike je ogromna (vrtec je pol manjši od 
šole pa ima le 25% manjšo porabo elektrike) 
Odgovor:  
Potrebno je primerjati celotno porabe energije, kar se izvaja v sklopu predpisanega monitoringa 
in tudi obveznega vsakoletnega poročanja ministrstvu glede pogodbenih prihrankov energije.  
Zaradi letošnje mrzle zime se je v januarju in februarju res nekoliko povečala poraba električne 
energije. Največji delež povečane porabe elektrike pade na ostale nove porabnike, t.j. ogrevanje 
žlebov ter dvorišča, kjer se je predvidena poraba elektrike povečala za 8 MWh. Opozorili smo 
uporabnika, da večjo pozornost posveti spremljanju delovanja ogrevanja žlebov in dvorišča (npr. 
ročno vklapljanje, ko bo potrebno zaradi nizkih temperatur).  
Povečanje porabe električne energije se dogaja tudi na objektih v drugih občinah po energetski 
sanaciji, ker se vedno v sklopu energetskih sanacij vgrajujejo tudi dodatni porabniki (ogrevanje 
žlebov, dvorišč, novi stroji in naprave v kuhinji in drugje, prezračevanje,…).  Povečanje električne 
energije je bilo znano že pred izvedbo del, saj smo morali zaradi vseh novih uporabnikov 
elektrike zaprositi za povečanje priključne moči. Glede na potrebe vrtca pa povišanje porabe 
elektrike v tem obdobju ni pretirano.  
Na objektu se je povečal delež uporabe OVE, kar je zelo v redu. Toplotna črpalka, kjer je bila 
obljubljena poraba toplote po zastavljenih kazalnikih 92,3 MWh/leto, je letošnjem letu že do 
julija proizvedla več kot 80 MWh. Zmanjšala se je poraba plina za ogrevanje.  
 
Imamo nov vrtec za katerega smo plačali 2mio €.  Iz rebalansa načrta razvojnih programov je 
razvidno da so stalno potrebna vlaganja iz naslova vzdrževanja in obnove - do leta 2020 
načrtovanih za okoli 100.000€.  Torej ne samo, da denar mečemo skozi okno ampak so ogrožena 
tudi življenja otrok – Starši zahtevamo odgovore, konkretne odgovore in takojšnje ukrepe. 
Predlagamo celo, da se naredi presoja varnostne ustreznosti objekta! 
Vsak objekt potrebuje stalna vlaganja iz naslova vzdrževanja in obnove, saj je potrebno objekt 

vzdrževati v dobri kondiciji, da ne nastanejo še večji stroški. Potrebe po vlaganjih iz naslova 

vzdrževanja in obnove praviloma za zagotovitev proračunskih sredstev vsako leto posredujejo 

uporabniki, t.j. Vrtec Bled, za naslednja leta pa je predvidena ocena teh potreb. To so npr. 

nadkritje zunanjih igralnic  (25.000), lesena obloga transformatorske postaje (10.000), ograja na 

novem igrišču ob Seliški cesti (5.000), novo igrišče z učilnicami in vrtički v naravi idr. 

Odgovore pripravila: mag. Romana Starič 

 

2)Opozarjamo, da parkiranje plovil na otoku ni urejeno (problematika je enaka kot lansko leto) 

–> zaradi majhnega števila privezov in velikega števila plovil večkrat pride do sporov med 

koristniki privezov. Obljubljeni so bili dodatni 'plavajoči' pomoli, oznake, omenjal se je 

varnostnik itn. Za začetek bi se za čas sezone lahko namestili plavajoči leseni pomoli s privezi. 

Kakorkoli vsak korak k reševanju problema bo dobrodošel. Prepoznavni znak Bleda ne sme biti 

mesto prepirov, navsezadnje pa je to tudi območje sakralnih objektov.  



V začetku julija je občina Bled na severni strani otoka namestila dva pontonska splava 

namenjena za privezovanje malih čolnov ter uporabo kopalcev. S tem smo zagotovili dodatnih 

24 privezov za male čolne. Po mnenju vsakodnevnih uporabnikov otoka se je stanje na otoku 

bistveno izboljšalo. Občina je v začetku poletne turistične sezone pristopila tudi k zagotavljanju 

rediteljske službe na otoku, vendar je bila želja Blejskega otoka d.o.o., da rediteljsko službo 

zagotovijo sami. Reditelj je na otoku prisoten od julija letos. Občina je pripravila protokol 

delovanja rediteljske službe na otoku. 

Odgovor pripravil: Tomaž Kralj 

3)Opozarjamo, da je pločnik od hotela Krim do restavracije Panorama v slabem stanju – luknje, 

manjkajoči deli, počene plošče, 'dvignjene' plošče, manjkajoča drevesa itd. Za marsikoga je to 

prvi stik z Bledom. Vtisi so negativni, poleg tega pa obstaja nevarnost poškodb (bilo je že več 

padcev).  

Večje poškodbe so bile sanirane, celovita prenova sledi spomladi 2018. 

4)Pobuda: med Kovinsko in policijsko postajo naj se nazaj uvede prehod za pešce (slika spodaj) 

in ukine enega od novih prehodov pri Kovinski (brez potrebe sta dva). Razlog: ogromno ljudi 

(otroci, odrasli, starejši) prečka to cesto na mestu starega prehoda. Pot (in cesta) pa je kar precej 

'frekventna'. 

  

 

Po projektni dokumentaciji za 1. fazo SRC je v končnem stanju izvedbe predviden prehod za 
pešce na delu ceste, kjer še ni izvedena njena širitev zaradi nasprotovanja Zavoda za gozdove. 
Predvidevamo, da bomo zadevo rešili do odprtja obvoznice junija 2018 in prehod gradili 
sočasno z uvozom na nov Petrolov servis. Prilagamo spodnjo sliko bodoče ureditve. 
 



 

Odgovor pripravila: Urška Kregar Cundrič 

 

Časlav Ignjatović:  
Parkirna mesta 
Opomba:   pobuda je bila dana na zacetku mandata 
- potrebno je imeti strategijo parkirnih mest na Bledu 
Predlagamo, da je vsakomur, ki zivi in pride na Bled razumljivo, kje so parkirna mesta za 
- 24urno parkiranje  
- 6 urno 
- 2 urno 
ter tista parkirišča, ki so za hitre opravke (15min) 
-Bolj je oddaljeno parkirišče od jezera (24urna) cenejše je. 
-Bližje jezeru, dražje je, in krajša možnost parkiranja 
Parkirna mesta za hitre opravke so namenjena domačinom, ki opravljajo različne storitve v 
centru. 
Občinski svet Občine Bled je marca 2015 sprejel Odlok o urejanju cestnega prometa v občini 

Bled, s katerim je bila jasno izražena strategija zmanjševanja obremenjevanja jezerske sklede z 

vozili. Istemu cilju sledi Prometna strategija občine Bled. Z Odlokom so javne parkirne površine 

razdeljene na dve coni - območje središča Bleda (I. cona) in območje izven središča Bleda (II. 

cona). Praviloma so v I. coni parkirne površine, kjer je parkiranje časovno omejeno na dve uri, v 

II. coni pa so parkirne površine, na katerih je parkiranje časovno neomejeno.  

Parkirni režim je objavljen na spletni strani Občine Bled. 

Na območjih, kjer se praviloma opravljajo storitvene dejavnosti, je parkiranje časovno omejeno 

že zdaj. Na območju Grajske ceste, Ceste svobode od Jelovice do križišča z Veslaško promenado, 

v in nad TPC je maksimalno dovoljeno parkiranje omejeno na dve uri, pri čemer je prva ura 

parkiranja brezplačna. Parkiranje pri lekarni in pošti ter športni dovrani je brezplačno in 

časovno omejeno na pol ure ali eno uro. 



Cenovna politika je usklajena s conami parkiranja in je povezana z oddaljenostjo parkirišča od 

jezera. V pri coni je ura parkiranja 2 EUR, v drugi coni pa 0,5 EUR.  

Odgovor pripravil: Primož Lah 
 
Tamara Bertoncelj: 
Obnovljen pločnik na Mlinem je po mnenju občanov  zelo neprimeren. Zakaj? Ker je hoja po njem 
praktično nemogoča, kaj šele, da moraš po tem pločniku voziti voziček ali kaj podobnega. 
Podlaga, s tem mislim, kamenje bi bilo potrebno odstraniti in namestiti kaj drugega ali vsaj 
drugačne vrste kamen, da bi se po njem dalo normalno premikati. 
Predlagam, da se zadeva urgentno uredi. 
Pobudi se ugodi. Do konca meseca septembra bo izvajalec gradbenih del odstranil vrhnjo plast 
peščene poti in jo nadomestil s finim peskom 0-8 mm 
Odgovor pripravil: Franci Pavlič 
VPRAŠANJE: 
Širijo se govorice, da Infrastrukturo Bled preiskuje Protikorupcijska komisija v zvezi z javnimi 
naročili. Ali to drži? 
V kolikor so napake v poslovodenju, me zanima kako da tega ni ugotovil Nadzorni svet? 
Ali lahko dobimo zapisnike nadzornega sveta v vpogled in ravno tako Revizijsko poročilo, ki ga je 
opravila PIT REVIZIJA d.o.o.? 
KPK je zahteval določene podatke o nakupu opreme in njihovem naročanju, kar jim je bilo tudi 

posredovano. Revizijsko poročilo je del poslovnega poročila za 2016, ki ste ga prejeli v gradivu. 

Odgovor pripravil: Janez Resman, Infrastruktura Bled d.o.o. 
 
Ali je res, da se podira zbirni center na Rečiški cesti 2, kdo bo to plačal? Mi občani, Občina ali 
Infrastruktura? 
Zbirno dvorišče se je zmanjšalo na polovico in uredilo dodatna parkirišča. Zbirno dvorišče je 
preuredila Infrastruktura v lastni režiji, dodatna parkirišča in obračališče pa občina za pribl. 
10.000 EUR. V naslednjih dveh letih pa je načrtovana gradnja velikega parkirišča za 250 avtov in 
preko 30 avtobusov, primarno za potrebe Blejskega gradu in tudi mestnega parkiranja (peš 
dostop čez Bledec ali z javnim prevozom), predvidoma v režiji Zavoda za kulturo. 
 
Franc Sebanc : 
Name se obrača tako KS Rečica kot tudi posamezni krajani Rečice . 
V letu 2016 je bila zaradi rekonstrukcije zaprta Rečiška cesta in je bil promet zaradi tega v večini 
preusmerjen na Kolodvorsko cesto. Zaradi tega je bil v letu 2016 na pobudo krajanov postavljen 
prometni z znak z omejitvijo hitrosti 30 km/h . Dogovorjeno je bilo , da bo ta sprememba veljala 
toliko časa dokler Rečiška cesta ne  bo odprta za promet.  
Rečiška cesta je za promet odprta  že kar nekaj časa vendar pa je na Kolodvorski cesti omejitev 
hitrosti še vedno 30 km/h. 
KS Rečica in pa tudi krajani predlagamo za spremembo omejitve hitrosti iz 30 km/h na 40 
km/h.  
Razlog : Omejena cesta gre sicer skozi naselje ampak je obenem takorekoč neke vrste regionalna 
cesta kot so ostale po Bledu in je po taki kategoriji ceste verjemite zelo težko peljati 30 km/h.  
Zato podajam pobudo skupaj z krajani Rečice kot tudi KS Rečica za spremembo omejitve hitrosti 
iz 30 km/h na 40 km/h. 
Po usmeritvah Agencije za varnsot v cestnem prometu so cone 30 km/h, kjer na šolski poti ni 

pločnikov. 

 


