4. Pobude in vprašanja

Anton Omerzel:
»Glede na dogajanje naše firme Infrastruktura bi dal pobudo, da se na občini prične intenzivno
reziskovat zadeve, ki po mojem mnenju niso v skladu z zakonom in sicer me zanima, kako je
mogoče, da je nekdo dobil razpis, brez razpisa,na smučišču eno brunarico, kjer prodajo pijačo in
zanima me tudi, zakaj je direktor moral imeti svetovalca, ki nas je koštal 3.100,00 € na leto in
baje, da se sedaj umika, ampak nisem zato, da se zadeve podtikajo pod preprogo, ampak želim,
da se te zadeve razjasnijo. Ravno tako želim, da bom kasneje komentiral, da imamo zelo visoke
stroške za urejanje okolice in poti, ki znašajo že leta približno 320.000,00 € in želim, da se
zadeva razišče, ker se reče, da če se sešteje za nazaj, par let po 320.000,00 €, to pomeni, da smo
dali za to že kar milijone, kar še zmeraj ni dobro in trdim, da je to vsaj 100.000,00 € preveč. Te
zadeve bomo morali urediti in je škoda, da nam odteka toliko denarja iz proračuna in upam, da
bom na naslednji seji izvedel kakšen pozitiven odgovor, predvsem pa želim resnico, kako je do
vseh teh nepravilnosti prišlo.«
Odgovor pripravil mag. Janez Resman, direktor JP Infrastruktura Bled, d.o.o.:
V prilogi se nahaja dokazilo o javnem zbiranju ponudb za oddajo gostinske hišice v najem.
Glede urejanja javnih površin pa je v pripravi analiza, ki bo predstavljena na pristojnih odborih,
ki so to tematiko sicer že obravnavali.

Aneta Varl:
»Zanima me, pri sofinanciranju glasbene šole Radovljica in pa zasebni glasbeni center DO RE MI,
zakaj taka razlika, glasbena šola ima 9.000,00 €, DO RE MI 6.000,00 €.«
Odgovor pripravila Neja Gašperšič, višja referentka za družbene dejavnosti:
Otroci iz Občine Bled so v preteklosti obiskovali večinoma Glasbeno šolo v Radovljici, ki je
najbližja javna glasbena šola v naši okolici. Občina Bled je do vključno leta 2013, poleg občin
Bohinj, Gorje in Radovljica, sofinancirala Glasbeno šolo Radovljica v višini 6.000 €. Potem je bila
na večkratno pobudo Glasbene šole Radovljica in Občine Radovljica višina sofinanciranja
dvignjena, ker so bili dejanski stroški preko 10.000 €. Otroci blejske občine obiskujejo
individualni pouk za nekatere instrumente v Radovljici, za nekatere instrumente pa se pouk
odvija na Bledu v OŠ prof. dr. Josipa Plemlja.
Leta 2014 je zasebni zavod DO RE MI sporočil, da je na podlagi odločbe Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport vpisan v razvid. Odločba določa, da zavod izpolnjuje pogoje za
izvajanje izobraževalnega programa. Občina Bled je za namen sofinanciranja glasbenih šol
povišala sredstva na 15.000 € in ga razdelila za GŠ Radovljica 9.000 € in za DO RE MI 6.000 €.
Občina Bled zagotavlja zasebnemu zavodu DO RE MI tudi prostore v stavbi na Trubarjevi 7 za
minimalno najemnino.
Srečko Vernig:
»Dajem pobudo, ki je povezana z občinskim prostorskim načrtom. V bistvu je OPN temeljni
razvojni dokument občine in vem, da je v izdelavi novelacija in da je za to potrebno kar nekaj
energije, časa in znanja, da je to povezano z delom, ki je povezan z grajskim kompleksom, ampak
če se povrnem malo v zgodovino, je že obstoječ OPN, kar smo že tudi ugotovili pri sprejemanju,
da je relativno restriktiven. Kaže se, da bodo tudi precejšnje zakonske spremembe, ki bodo
vplivale na vse občinske akte, ki bodo malo ublažile, vsaj začetne indikacije kažejo tako, precej
ostre zahteve OPN po občinah in mislim, da je naloga svetnikov, da najdemo neko pravo
ravnotežje med razvojem in omejitvami, ki na nek način izhajajo iz okolja ali predpisov. Če v
resnici natančno pogledamo, je ta postopek »enofazen« in če se enkrat, kljub temu, da je sestavni
del postopka javna obravnava, vendarle ne pride do večjih sprememb v takih primerih.
Amandmaji niso mogoči in sem mnenja, da bi, v primeru če bi pred oddajo tega dokumenta LUZu, ki potem naprej v postopku poskrbi za vsa mnenja in soglasja in sproži postopek usklajevanj,
če so ta potrebna, da bi predhodno te stvari pregledali in bi zato imenovali posebno komisijo,
posebno skupino svetnikov, lahko so seveda vsi zraven, s tem bi lahko postopek oziroma
dokument kot takšen lahko izboljšali in bi tudi poskrbeli, da bi celotna procedura šla veliko
hitreje in da bi se določene eventuelne nejasnosti že preje razčistile in zato predlagam, da župan
v nekem doglednem roku imenuje, tako kot je skladno s pravilniki, neko svetniško skupino, ki bi
sodelovala pri pripravi predloga novelacije. Zdi se mi, da je to izjemnega pomena, ker moramo
imeti pred očmi, da je ta dokument temeljni razvojni dokument občine.«
Odgovor pripravil Janez Fajfar, župan:
Svetniki ste povabljeni v Komisijo za pripravo in izvajanje sprememb in dopolnitev OPN, ki jo
bom oblikoval do seje občinskega sveta in takrat tudi predstavil.
Jana Špec:
1. Pripravi naj se temeljita analiza in poročilo o izvajanju Odloka o javnem redu in miru v
času poletne turistične sezone. Na osnovi le ta naj se pravočasno pripravi plan oz.
program učinkovitega vzdrževanja javnega reda in miru. Po prvih napovedih turističnega
prometa za naslednje leto se pričakuje še nadaljnjo rast turističnega prometa za
naslednje leto se pričakuje še nadaljnjo rast turističnega prometa in zato se moramo
pravočasno na to pripraviti, kajti v letošnji sezoni smo imeli s tem kar nekaj problemov.
Odgovor pripravil mag. Primož Lah, vodja MIR:
Vsebinsko poročilo bo podano v okviru poročil PP in MIR na tej seji.
2. Realizira naj se sklep OS izpred mesecev o ekonomski in pravni reorganizaciji JP
Infrastruktura Bled.

Odgovor pripravil mag. Janez Resman, direktor JP Infrastruktura Bled, d.o.o.:
Izhodišča bodo predstavljena na pristojnih odborih, ki so to tematiko sicer že obravnavali.
3. JP Infrastruktura Bled naj se opozori, da bo v spomladanskem času prihajajočega novega
leta pravočasno uredila in ocvetličila parkovne površine in uredila vse ostale zelene
površine, ker v letošnjem letu le to ni bilo pravočasno realizirano.
Odgovor pripravil mag. Janez Resman, direktor JP Infrastruktura Bled, d.o.o.:
Glede na ugodne vremenske razmere, lani pa izjemno neugodne, bodo letos zasaditve izvedene
prej.
Časlav Ignjatović in Simon Sirc:
1. kakšen je status ceste pod Kozarco -prosimo da se do naslednje seje pripravi časovnica
vseh potrebnih del.
Odgovor pripravil Franci Pavlič, višji svetovalec za infrastrukturo:
Na predmetnem področju je glavni poseg izgradnja kanalizacijskega sistema, kateremu bomo
podredili sočasne ureditve drugih komunalnih vodov in ceste. Za kanalizacijo se sklepajo
služnosti, od katerih imamo 4 že podpisane, 5 jih je še v pridobivanju. Po tem lahko podamo
vlogo za gradbeno dovoljenje, ki naj bi bilo pridobljeno do konca tega leta. Investicija bo tako za
izvedbo pripravljena spomladi 2018, odvisna pa je od razpoložljivih finančnih sredstev in drugih
prednostnih nalog.
2. pločnik na Prešernovi cesti, na poti od zdravstvenega doma proti lekarni je pri uvozu oz.
zavijanju na glavno cesto problematičen. Avtomobili z večjo medosno razdaljo praktično
ne morejo zaviti ne da bi s prednjim delom vozila zapeljali na nasproten pas
Odgovor pripravil Matjaž Berčon, direktor OU:
Dokler je Prešernova cesta državna in tako obremenjena s prometom rekonstrukcija ni smiselna.
Po preusmeritvi glavnine na prometa SRC, bo to v pristojnosti občine in bo lažje izvesti, vendar
ne prej kot v letu 2019.
3. Mlino: 2 meterska luknja, ki bi jo bilo treba nujno sanirati.
Odgovor pripravil Franci Pavlič, višji svetovalec za infrastrukturo:
Udor jezerske obale je bil saniran.
4. Sodarjeva hiša, ki je v razsulu in nevarna za krajane.
Odgovor pripravil Matjaž Berčon, direktor OU:
Lastnik pridobiva gradbeno dovoljenje za obnovo. Izredne ukrepe ob državni cesti lahko odredi
Direkcija RS za infrastrukturo, ki je bila s strani občine opozorjena na problematiko.
5. cesta pod kozarco in sredstva oz. zaključek dela v 2017 ?
Odgovor zgoraj.
6. Mini zbirni center Bled/Gorje pri Elmontu.
Odgovor pripravil Matjaž Berčon, direktor OU:
Občina Bled se z LIP Bled dogovarja za začasni zbirni center na njihovem parkirišču, kamor vodi
nova dovozna cesta.
7. bonus za gospodinjstva: dodatno 50 razgradljivih vrečk.
Odgovor pripravil mag. Janez Resman, direktor JP Infrastruktura Bled, d.o.o.:
Gospodinjstva so namesto 50 letos prejela 100 vrečk.
8. center ponovne rabe (Infrastruktura bled) že dve leti v zamudi.
Odgovor pripravil mag. Janez Resman, direktor JP Infrastruktura Bled, d.o.o.:
Center se odpira s 1.4.2017.

Tamara Bertoncelj:
»Mene pa občani sprašujejo oziroma so prosili da vprašam, čemu so namenjene table na
parkiriščih pred šolo, vrtcem in pri pokopališču, kjer je modra cona in očitno redarji ne
opravljajo dosledno svojega dela in naj ne bo razlog v temu, da jih je premalo ali pa zaradi
kadrovske nezasedenosti, saj so tam parkirani avtodomi in nihče ne kaznuje ali jih preganja in
prosim za realizacijo oziroma, da se to upošteva.«
Odgovor pripravil mag. Primož Lah, vodja MIR:
MIR je v letu 2016 skupno obravnaval 11.024 kršitev, od tega v Občini Bled na področju
prometa 7.318. Za primerjavo: PP Bled je v istem obdobju zaznala 617 kršitev cestno prometnih
predpisov, kamor spada tudi nepravilno parkiranje.
Fokus dela MIR je, zlasti v času poletne turistične sezone, usmerjen na prometne površine v
ožjem območju jezerske sklede, kjer se zadržuje ali giblje večje število oseb oziroma obstaja višja
stopnja tveganja za kršitve predpisov, kar pa ne pomeni, da redarji niso prisotni tudi na območju
Seliške ceste.
Na parkiriščih pri vrtcu in OŠ Bled ter nasproti pokopališča parkiranje avtodomov ni splošno
prepovedano, pač pa samo tam, kjer je parkiranje dovoljeno samo staršem otrok (pri vrtcu) in
zaposlenim v OŠ Bled (pri šoli). Na navedenih parkiriščih je bilo skupno ugotovljenih 75 kršitev.

