
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Pobude in vprašanja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anton Mežan: 
Pobuda za rešitev problematike uvoza z Rečiške ceste na kmetijska zemljišča  podajam v imenu 
svetnika Francija Sebanca. Lastniki kmetijskih zemljišč na desni strani Rečiške ceste, gledano iz 
smeri Bleda proti Gorjam, imajo po novi ureditvi samo en prehod z Rečiške ceste na svoja 
zemljišča in sicer tik pred kaščo pri Gasilskem domu. Pri zavijanju z Rečiške ceste na novi 
mostiček morajo zaradi dolžine in širine kmetijske mehanizacije zaviti najprej skrajno levo na 
nasprotni vozni pas, ki pelje iz Gorij proti Bledu in šele nato na desno čez mostiček. Pred 
rekonstrukcijo Rečiške so koristili mostiček pri odcepu na Kolodvorsko, kjer taka manevriranja 
po cesti niso bila potrebna, zdaj po novi ureditvi pa tega mostička ni več. Predlagajo, da se preuči 
možnost izgradnje še enega mostička blizu prejšnje lokacije in razširitev novega pred kaščo. 
Problem je predvsem pri prečkanju mostička pri vožnji gnojevke, pri prehodu z balirkami in 
prikolicami za prevoz sena. Kontakt za ogled na terenu je pri podžupanu.  
Odgovor:  
Uvoz na kmetijska zemljišča pri gasilskem domu Rečica je primerno širok in tudi asfaltiran. Drug 
uvoz je nižje pri Kračci, kar zagotavlja dostopnost z dveh strani. 
 
Časlav Ignjatović: 
»Ponovil bi vprašanje glede razsvetljave ulic na Bledu – Gradnikova cesta – prosim za pospešitev 
dodelave teh svetilk.  
Drugo pa bi rad direkten odgovor, da se ne slišijo govorice glede odstranitve lipe pri 
Prešernovem spomeniku.« 
Odgovor na vprašanje glede odstranitve lipe je na seji podal župan in povedal, da je strokovna 
komisija to lipo pregledala, lipa je bila močno načeta z belo omelo. Obrazložil je tudi, da sta bili 
kupljeni dve lipi, ki bi bili tudi posajeni dan pred kulturni praznikom s strani učencev OŠ Bled, če ne 
bi zapadel sneg. Tako sta bili zasajeni kasneje.  
Javna razsvetljava v občini se obnavlja skladno s programi, ki jih potrjuje občinski svet oz. v okviru 
novih investicij. Zato se ne preskakuje tako določenega vrstnega reda. Zadnji triletni program je bil 
obravnavan in sprejet na prejšnji seji občinskega sveta. 
 
Jana Špec:  
1. Pozivam kolegice svetnice in kolege svetnike ter zainteresirano javnost, da , v kolikor še niso, 

temeljito pregledajo delovno gradivo Strategije turizem Bled 2018 – 2025. Čeprav je rok za 
pripombe že potekel 11. 2. 2018, sem prepričana, da bo predlagatelj konstruktivene in 
strokovne predloge  z veseljem upošteval. Strategija je pomemben dokument za nadaljnji 
razvoj turizma na Bledu in prav zato moramo vsi deležniki in lokalno prebivalstvo sodelovati 
pri njenem nastajanju. V kolikor ne bomo skupaj postavili pravih strateških ciljev , ki jih 
bomo sprejeli kot naše skupne cilje, je vprašljiva njihova implementacija. 

Odgovor:  
Gradivo je v svoji končni obliki uvrščeno na dnevni red seje občinskega sveta. 
 
2. Ponovno, kot vsako leto, tudi letos pravočasno dajem pobudo oz. celo že prošnjo 

Infrastrukturi Bled, da se pripravi v zasedi gredice v parkih s spomladanskim cvetjem in ne 
čaka, da junija ali julija zacvetijo vrtnice. Velika noč je bila vedno prvi znanilec turistične 
sezone in letos bo že 1. aprila in takrat bi že moral Bled izgledati kot vrhunska in privlačna 
destinacija, kot o tem govorimo v Strategiji. Če v Opatiji že sedaj cvetijo ciklame, na 
Gorenjskem prav gotov lahko marca in aprila trobentice. 

Odgovor:  
Občina in Infrastruktura sta pristopili k ponovnemu usklajevanju koncepta zasaditev v osrednjih 
blejskih parkih, predvsem s krajinskimi načrtovalci in zavodom za varstvo kulturne dediščine. Brez 
ustreznih predhodnih soglasij ne moremo pristopiti k spremembam. 
 
3. Predlagam, da se promenada, ki je sedaj v vmesni fazi prenove začasno, v  sezoni nekoliko 

uredi, da bo imel center naše destinacije vsaj spodobno podobo. Predlagam, da se na 



promenadi postavijo klopce, kjer turist posedi in občuduje te naše naravne adute, otok, grad, 
jezero, itd, in so jo opremi s cvetličnimi koriti. 

Odgovor:  
Občina in Infrastruktura sta pristopili k začasni ureditvi kot je bila predlagana. 
 
4. Lansko leto po  glavni turistični sezoni smo se veliko pogovarjali o problemih in težavah, ki 

smo jih imeli zaradi povečanih turističnih tokov, ki jim zaradi neustrezne infrastrukture in 
nepripravljenosti nismo bili kos. 31.08. 2017 smo imeli na Turizmu Bled razširjeno sejo 
sveta zavoda na to temo in sprejeli kar nekaj sklepov, kaj bomo postoriti, da bomo na 
letošnjo sezono bolje pripravljeni (povečano število redarjev, varnostnikov, obvestilno tablo 
o zasedenosti parkirišč, informacijskimi materiali, itd.). Močno me skrbi, da še nismo pričeli z 
realizacijo teh sklepov in ukrepov, pa čeprav se nam že mudi. Zato dajem pobudo, da se 
nemudoma skliče vse  zadolžene akterje in se jih ponovno zadolži za realizacijo. 

Odgovor:  
Določen nabor aktivnosti je v teku in tudi aprila objavljen v Blejskih novicah. 
 
5. V zadnjem času se je v medijih pisalo o Infrastrukturi in o problemih pri poslovanju, 

nagrajevanju, ipd. Občani me sprašujejo, kaj se na Infrastrukturi dogaja, kar jaz ne vem. Vem 
pa, da je to javno gospodarsko podjetje, ki je financirano iz občinskega proračuna in sredstev 
občanov, ki plačujejo storitve Infrastukturi, ki niso poceni. Zato dajem pobudo, da se javno 
odgovori, kaj je resnično v Infrastrukturi dogaja, da se po nepotrebnem ne širi negativizem 
med občani. Če pa je to bilo že storjeno, jaz nisem zasledila, je pa tako v redu. 

Odgovor: 
Pojasnila vodstva so bila javno predstavljena, posebej pa še organom nadzora. Razmere v podjetju 
so se normalizirale, prilagamo takratno izjavo za javnost: 
Izjava za javnost 

Delodajalec je delavki podal redno odpoved delovnega razmerja iz krivdnih razlogov. Delavka je večkrat kršila 

svoje pogodbene obveznosti oz. obveznosti iz delovnega razmerja. V skladu z določbami veljavne delovnopravne 

zakonodaje je delodajalec delavko najprej pisno opomnil na kršitve in možnost podaje odpovedi za primer 

nadaljnjih kršitev. Delavka je s kršitvami nadaljevala tudi po prejemu pisnega opozorila, zato je delodajalec po 

izvedenem zagovoru presodil, da obstajajo resni in utemeljeni krivdni razlogi, ki onemogočajo nadaljnje delo 

delavke pri delodajalcu, zato je delavki odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz krivdnih razlogov. Kot vsak delavec, 

ki mu delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi, ima tudi delavka možnost sodnega varstva pred delovnim 

sodiščem. V kolikor bo potrebno, je delodajalec pripravljen zakonitost podane odpovedi dokazovati na 

pristojnem sodišču. 

Direktor JP Infrastruktura Bled, mag, Janez Resman ne izvaja in ni izvajal nikakršnih pritiskov nad delavko. V 

podjetju obstaja hierarhija vodenja in delavka ni podrejena neposredno direktorju. Navedbe so v celoti 

nekonkretizirane.  

Podjetje je bilo obravnavano s strani pristojnega državnega organa v zvezi z nekaterimi preteklimi postopki 

javnega naročanja, pavšalne navedbe o kakršnih koli pritiskih odločno zavračamo. 

Ustanoviteljici JP Infrastruktura Bled sta bili seznanjeni s prijavo na Komisijo za preprečevanje korupcije in s 

sporočilom KPK. Nagrada direktorju JP Infrastruktura ne bo podeljena in tudi nikdar ni bila. 

 
 
Srečko Vernig: 

1. Člani odbojkarskega kluba Bled dajemo pobudo za pripravo in izvedbo celovitega in 
modernega projekta novogradnje telovadnice oziroma večnamenske športne dvorane 
pri osnovni šoli Bled. Razlog za to pobudo je dotrajanost notranje infrastrukture in opreme 
v dvorani ter neprimernost oziroma zelo omejena funkcionalnost dvorane za uporabo v 
različne namene kraja in občine. Telovadnica OŠ Bled namreč nikoli ni imela optimalne 
funkcije vse od svoje zgraditve (velikost, višina, osvetljenost, servisni prostori, oprema…). 
Razlog je v načinu reševanja potreb in problemov v preteklosti s po našem mnenju premalo 
premišljenimi in preverjenimi parcialnimi rešitvami ob premajhnem upoštevanju 
dolgoročne vizije in potreb krajanov ter gostov ter ob zanemarjanju standardov in kriterijev 
kakovosti in tudi brez resnične optimizacije stroškov. V OK Bled ocenjujemo, da je ta čas in 



so trenutne razmere primerne, da se temeljito razmisli, uskladi, pripravi in izvede v nekaj 
letih kakovosten in moderen projekt novogradnje večnamenske dvorane (predvsem za 
potrebe šole, vadbe športnih društev ter za športne in tudi druge prireditve) na način, da se 
zamenja obstoječe dotrajane in neposrečene rešitve. Prepričani smo, da je možno zasnovat, 
pripraviti in izpeljati tak projekt, ki bo kraju in krajanom v ponos in veselje in bo tudi 
ekonomsko učinkovit glede na koristi in tudi glede na v vsakem primeru alternativno nujni 
obnovi sedanjih telovadnic in servisnih prostorov v sklopu obnove blejske šole. Zgledi, kaj je 
danes ustrezen standard in kaj potrebujemo, so dokaj blizu – npr. dvorana v Radovljici 
(gostinka šola) in v Žirovnici (Dvorana pod Stolom). Nekaj izhodišč, ki bi jih morali doreči, 
uskladiti in zasledovati: 

- Nova dvorana nadomesti sedanjo/e; potrebno je preveriti prostorske možnosti in variante, 
pri velikosti je potrebno zasledovat aktualne standarde glede na trenutne namene in 
projekcije v bodoče. 

- Dvorana se izvede kot en velik prostor s potrebnimi servisnimi prostori in moderno opremo 
za dinamično pregrajevanje in omejevanje prostorov (manjše vadbene skupine …). 

Odgovor:  
Variantne rešitve telovadnice (obnove ali novogradnje) so bile že preverjene, vendar je v tem 
trenutku prednostno obdelan objekt OŠ, ki je že sam po se bi izjemno finančno in logistično 
zahteven. Telovadnica bo podrobneje projektno obdelana v nadaljevanju. 
 
2. Na pobudo dr. Leopolda Zonika je ljubitelj rezbarstva in kiparstva gospod Leonard Mlakar 

izdelal leseno skulpturo Arnolda Riklija in se odločil, da jo podari Zdravstvenemu domu Bled. 
Skupina občanov — direktor ZD Bled dr. Leopold Zonik, direktor Zavoda za kulturo Bled 
Matjaž Završnik, predsednik Muzejskega društva Bled Srečko Vernig in pisatelj, ljubitelj 
zgodovine in dober poznavalec zapuščine Arnolda Riklija Vojko Zavodnik predlagamo 
Občinskemu svetu Občine Bled, da odobri postavitev skulpture Arnolda Riklija. Za lokacijo 
postavitve predlagamo zelenico Zdravstvenega doma Bled ob Prešernovi cesti. Za datum 
slavnostnega odkritja skulpture predlagamo datum ob 20. letnici Riklijevega pohoda —29. 
junija do I. julija 2018. Postavitev Riklijeve lesene skulpture na zelenici Zdravstvenega doma, 
ki se dejansko nahaja le lučaj od Riklijevega zadnjega blejskega domovanja na sedanji lokaciji 
Poslovne šole, bi bib simbolično dejanje, s katerim bi svetovnemu velikanu naravnega 
zdravljenja izkazali dolžno čast in spoštovanje. 

Odgovor:  
Na sestanku z vodstvom OZG smo se dogovorili, da bomo najprej naročili izdelavo krajinskega 
načrta za park, v katerem naj se stroka opredeli do primernosti umeščanja tovrstnih postavitev. 
 
 
Dušan Žnidaršič:  
1. V Podružnični osnovni šoli Ribno so me seznanili, da so med obiski osnovnih šol na 

Primorskem v vsakem  razredu opazili da imajo izobešeno Slovensko zastavo in Slovenski 
grb. Moja pobuda je, da se v letu kulture in v interesu pripadnosti naši državi takšna gesta 
glede zastav in grbov po razredih naših osnovnih šol uvedo tudi v naših šolah. 

Odgovor:  
Pobuda je še v realizaciji, predvidoma z naslednjim šolskim letom. 
 
2. Občani so me seznanili, da namerava Občina v centru Bleda uvesti spremenjeni režim na 

nekaterih cestah (Črtomirjeva, Mladinska itd), vendar občani s tem niso seznanjeni. Moja 
pobuda je, da se v takih primerih skliče sestanek s krajani, se jih o takšnih spremembah 
obvesti in posluša tudi njihove pripombe. 

Odgovor:  
S stanovalci Črtomirjeve, Mladinske itd. Je bil sestanek že pred leti in takrat uvedeni nekateri ukrepi 

za umirjanje prometa, zlasti tranzita. Novih ukrepov na tem območju občina ne načrtuje, bo pa 

preusmeritev prometa na SRC morda podala nova izhodišča. 


