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Pobude in vprašanja
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Jana Špec:
1. Zanima me, tako kot vsako leto, ali bodo občinski parki zasajeni s spomladanskim
cvetjem ?
Na zadnji sejo OS sem na to temo dobila odgovor, da je JP Infrastruktura zaposlila
strokovnjaka za strokovno ureditev naših parkovnih površin, kar je res razveseljivo in že
so vidni prvi rezultati njegovega dela. Zanima pa me konkretno, ali bodo zasadili parke s
spomladanskim cvetjem in ne le s pozno cvetočimi vrtnicami ?
V predlogu proračuna so precejšna sredstva namenjena urejanju zelenih površin, zato
pričakujem, da bodo naše sprehajalne poti in parki ob jezeru cvetoči že prihajajočem
mesecu, tako kot v ostalih turističnih destinacijah, ki se pripravljajo na glavno turistično
sezono.
Sem Jan Bizjak in pišem vam v povezavi s hortikulturno urejenostjo Bleda v preteklem in letošnjem
letu ter letih, ki prihajajo. Maja lansko leto sem se pridružil kolektivu Infrastrukture Bled d.o.o. z
namenom, da Bledu povrnemo in ohranimo lepoto parkov in širše okolice v blejski občini. Lepoto, ki
jo je v zadnjih desetletjih močno načel čas in pomanjkljivo vlaganje v parkovno obnovo in
ohranitev.
Negovana drevesa, cvetoče grmovnice, urejene zelenice in cvetje so za piko na i živi elementi
krajine, ki si jih želijo tako turisti kot domačini. To so elementi, ki potrebujejo pravočasno nego in
primerno skrb. Žal se je v zadnjih desetletjih za vse našteto namenjalo premalo pozornosti in časa,
zato je, po mnenju mnogih, Bled danes hortikulturno gledano precej osiromašen, v primerjavi s
podobo, ki ga je krasila v prejšnjem stoletju. Kotičkov, potrebnih hortikulturne obnove in ureditev je
ogromno, pogojuje pa jih čas in okvir razpoložljivih sredstev. Ta so se v letošnjem letu res da
povečala, a jih je, predvsem na področju nege obstoječih in zasaditve novih dreves, za trenutno
stanje in situacijo, trenutno namenjenih občutno premalo. Včeraj smo zasadili nove, že zelo lepe in
velike bukve pod promenado, v naslednjih štirinajstih dneh bomo kostanje na Mlinem, medtem ko
se bomo s cvetjem tudi zaradi nižjih temperatur (v ponedeljek je napovedana možnost snega),
začeli ukvarjati konec prihodnjega tedna.
V lanskem letu smo se s sodelavci že lotili obnove marsikaterega območja v blejski občini (Betinski
klanec, Severna obvoznica, Veslaška promenada, Regatni center, krožno križišče, območje med
toplicami in Mlinom, okolica občine, idr. Tako smo med drugim posadili več kot 100 dreves (divje
kostanje, hraste, lipe, macesne, jelke, jerebike, gabre, javorje, breze,…) na stotine grmovnic (šmarne
hrušice, drene, nagnoje, tise), ozelenili ograje z bršljani, potaknili več kot 5000 narcis ter v cvetlične
grede posadili več kot 3000 rož. S sezonskim cvetjem smo obnovili napis Bled, ocvetličili korita,
kamenje na krožnem križišču pa spremenili v otoček okrasnih trav in sezonskega cvetja, ki ga bomo
večkrat letno spreminjali. S sejanjem in polaganjem travne ruše smo olepšali nekatere zelenice ob
jezeru, ter kolikor je bilo le mogoče, razplevelili grede z vrbami in nekatere cvetlične grede po
blejski občini. Marsikatera dela so bila plod nepravočasnega in pomanjkljivega pristopa v preteklih
letih in desetletjih. Pomemben pečat pa smo pustili tudi pri ohranjanju zasaditve na severni
razbremenilni cesti.
Pozitivne spremembe so opazili tako občani, kot tudi zunanji obiskovalci in tudi domačini
verjamejo, da se parkom in ostalim elementom Bleda z okolico obeta svetla prihodnost. Na našo
pobudo se vsako drevo, ki se po oceni mednarodno certificiranega arborista odstrani, nadomesti z
novim, oziroma doda še kakšnega več. Če bi tej viziji sledili že v preteklosti, bi bila slika in starostno
povprečje v parkih precej drugačna od obstoječega.
Veliko premikov smo naredili tudi pri ocvetličenju, kjer si želimo še kakšne grede več v parkih,
obstoječe pa bomo letos zasajali s pestrim sezonskim cvetjem. Začnemo že naslednji konec tedna,
ko bomo spomladansko zasaditev popestrili s spominčicami, marjeticami in mačehami.
Urejene zelenice, vitalna mogočna drevesa in so cvetje za piko na i slika, ki jo je Bled kazal v
dobršnem delu obdobja prejšnjega stoletja in slika, za katero verjamem, da bo zopet zaživela v
letih, ki prihajajo. Za to pa sta seveda potrebna čas na eni ter vlaganja sredstev na drugi strani. In
več kot bo na voljo slednjih, prej bo Bled dobil tudi hortikulturno podobo, kot si jo zasluži. Jaz pa
vam skupaj s sodelavci obljubim, da nam volje, pripravljenosti in zanosa ne bo zmanjkalo.
Jan Bizjak, Infrastruktura Bled, d.o.o.
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2. Občani so me opozorili na neurejenost in nečistočo na področju nekdanje avtomehanične
delavnice Alpetour.
Predlagam, da se lastnike stavbe in zemljišča / ne vem, ali je to še Sportina ?) opozori na
to in se jih pozove, da prostor uredijo, saj kvari podobo turistične destinacije.
Lastnik je bil pozvan in zagotavlja ukrepanje v teku meseca aprila.
3. Dajem pobudo, da se resno in hitro pristopi k reševanju problema onesnaževanja okolja
številnih avtobusov z dnevnimi obiskovalci oziroma turisti. Ne želim, da se me razume,
da ti gostje niso dobrodošli, nasprotno. Vendar ni pošteno do stacionarnih gostov, ki
plačujejo 2.50 EUR turistične takse za urejanje infrastrukture in ne domačinov, ki
plačujejo račune za odvažanje komunalnih odpadkov, da enodnevni množični gostje ne
prispevanja nič k pokrivanju stroškov urejanja infrastrukture in komunalnih odpadkov.
Verjamem, da zadeva ni enostavno rešljiva, pa vendarle imamo kar nekaj primerov
reševanja tega problema, npr. Dubrovniku, Benetkah, …
Enodnevnih obiskovalcev z uvedbo ekoloških taks ni mogoče reševati, saj nam zakonodaja tega
ne omogoča. Mesta po Sloveniji, ki so si želela omejiti obisk enodnevnih obiskovalcev z
različnimi oblikami zaračunavanja, imajo danes težave z očitki revizijskih služb, … Instrument,
ki se ga v tem trenutku lahko skladno z zakonodajo poslužujemo so parkirnine za avtobuse.
Danes avtobusi, ki parkirajo na Bledu (na območju Seliš) morajo za 12-urno parkiranje odšteti
20 EUR, za 24-urno parkiranje pa 40 EUR. (Lukan)
4. Zanima me, ali bo do glavne turistične sezone prostor za avtodome primerno urejen in
ali je zagotovljeno pobiranje turistične takse za goste, ki prenočijo v avtodomih.
Ni pošteno do gostov v kampu Zaka, da plačajo takso v višini 2,50 EUR, medtem ko gostje,
ki parkirajo in bivajo izven kampa ne plačajo turistične takse. Zato je potrebno zagotoviti
sistem za evidentiranje teh gostov in pobiranje turistične takse.
Parkirišče za avtodome je primerno urejeno z možnostjo uporabe pitne vode, električne energije in
urejenim izpustom odpadne vode. Parkirišče je zgrajeno skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem.
Gost ob vstopu plača parkirnino za 12 urni ali 24 urni postanek na parkomatu. V Sloveniji zakonsko
nimamo izoblikovanega enotnega stališča do zaračunavanja turistične takse na parkiriščih oz.
postajališčih za avtodome. Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/2018) v 16.
členu določa, da turistično in promocijsko takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki
prenočujejo v nastanitvenem obratu, termin nastanitvenega obrata je opredeljen v 2. členu kot
hotel, motel, penzion, prenočišče, gostišče, hotelsko in apartmajsko naselje, planinski in drugi
domovi, kamp, prostori pri sobodajalcu in na turistični kmetiji z nastanitvijo, privez v turističnem
pristanišču ter vsak drug objekt za nastanitev turistov. Ob tem niti Odlok o turistični taksi v Občini
Bled podrobneje ne določa, ali se turistična taksa obračunava tudi na PZA-ju. Občina Bled trenutno
glede na zgoraj navedena dejstva turistične takse na PZA ne pobira, saj nimamo zagotovljene 24urne službe za prijavo gosta niti ustreznega nadzora. Izhajali smo tudi iz izkušenj občin z daljšim
stažem PZA in mnenjem Mreže postajališč za avtodome po Sloveniji (v katerih je danes vključenih
88 slovenskih občin). Tako Mestna občina Koper kot Občina Izola, ki sta v štartu turistično takso
pobirali tudi na njunih PZA-jih, sta se v izogib neprijetnostim na terenu danes odločili, da se PZA
oprosti plačila turistične takse.
Obenem ne moremo enačiti gostov, ki kampirajo v kampu in popotnikov z avtodomi. Gostje v
kampih navadno iščejo veliko več udobja kot popotniki z avtodomi. Avtodomarji tako doma kot v
tujini iščejo zgolj prostor, kjer lahko začasno parkirajo svoje vozilo oz. varno prenočijo. Dodatne
storitve jih ne zanimajo. Temu primerna so tudi razmerja med cenami v kampih in PZA-jih. Tudi po
tujini na t. i. »stelplatzih« gostu zjutraj na PZA-ju na vrata avtodoma ne potrka jutrajni
redar.(Lukan)
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Boštjan Ploštajner:
Dal bi pobudo za ureditev ležečih policajev in prometnih označb po možnosti na način kot je v
naselju Dobe z znakom, ki prikazuje hitrost za naselje Dindol, saj so se krajani že leta 2009 in
2010 obračali v zvezi s to problematiko na občino. Gre pa za to, da tam v bistvu pri kapelici, kjer
ni več ležečega policaja, res ljudje vozijo zelo hitro in to ne domačini. Tam se cesta sedaj urejena
tako, da omogoča hitro vožnjo in se ne počutijo varno, predvsem iz vidika, da je tam kar nekaj
hiš z otroki. Potrebno je proučit, kako se jim lahko pomaga in mogoče bi pomagal že znak, ki bi
prikazoval hitrost. Pred tem so bili nameščeni ležeči policaji, ki so se pozimi odstranjevali zaradi
pluženja, v lanskem letu pa niso bili v poletnem času več nameščeni.
Za rekonstrukcijo Cankarjeve ceste je bila izdelana projektna dokumentacija, kateri smo sledili pri
izvedbi. V njej ni bilo predvidenih ležečih ovir, zato tudi niso postavljene. Bomo pa v nadaljevanju v
sklopu rekonstrukcije Cankarjeve in Selske – križišče pri kapelici Dindol – dvignili cel profil križišča
in s tem vzpostavili vstopno cestno oviro in potem še križišče z Jelovško. Se pa strinjam s predlogom
za postavitev prikazovalnika hitrosti, ki ga bomo postavili v kolikor nam bodo to dopuščala
finančna sredstva.(Kregar Cundrič).
Anton Mežan:
1. Stanovalci na Partizanski cesti opozarjajo na nevarne situacije, ki se dogajajo pri
prečkanju Partizanske ceste s strani nekaterih kolesarjev, predvsem otrok, ki se
pripeljejo po novi mešani površini za kolesarje in pešce, katera poteka vzdolž SRC.
Nekateri otroci brezbrižno zapeljejo preko Partizanske ceste misleč, da je pač to površina
zanje in niso pozorni na prometno signalizacijo ter na sicer jasne talne označbe. Zato
dajem pobudo, da se na tem mestu iz obeh strani naredi neka šikana ali ovira, pri kateri
se bodo kolesarji zaradi varnosti morali ustaviti pred prečkanjem Partizanske ceste.
Ker morajo na mešano površino za pešce in kolesarje dostopati tudi vzdrževalci javne
infrastrukture (javni fekalni kanal in električno omrežje) smo na tem delu predvideli 2 gumijasta
stebrička, ki sta že naročena. Šikane ravno zaradi vzdrževalcev žal ne pridejo v poštev. Bomo pa v
zvezi s tem preverili tudi postavljeno prometno signalizacijo za motorni promet po Partizanski
cesti in v kolikor bo to mogoče dodatno opozorili motorni promet na prečkanje pešcev in
kolesarjev.(Kregar Cundrič)
2. Zanima me, kakšen bo v poletni sezoni parkirni in prometni režim v starem betinskem
klancu. Bo tam parkiranje še brezplačno? Bo od tam organiziran prevoz na Bled ali bodo
morali turisti pešačiti preko Betina in centra do jezera? Bo prišlo do nekaterih že
dogovorjenih gradbenih posegov, ki bodo sploh fizično omogočali srečavanja vozil vzdolž
parkirišča?
Parkirišča na Betinskem so brezplačna, saj zasledujejo cilje, ki smo si jih zadali tako v Razvojnem
programu Občine Bled 2009 – 2020 kot tudi Celostni prometni strategiji. Na ta način umikamo
promet izven območja Jezerske sklede s prilagojeno cenovno politiko (parkirišča v središču Bleda so
dražja od tistih na obrobju). Shuttle prevozov za ljudi, ki brezplačno parkirajo na območju
Betinskega klanca, ne bomo organizirali iz več razlogov: enodnevni obiskovalci namreč z
brezplačnim parkiranjem ne financirajo tega prevoza (dodatno zaračunavanje prevoza po
izkušnjah ostalih mest za tako kratko razdaljo nima smisla), na območju nimamo urejenega
ustreznega avtobusnega postajališča, zaradi poletne prometne gneče na vstopu na Bled si ne
moremo privoščiti, da bi shuttle prevoze, ki jih sicer načrtujemo v poletni sezoni, podaljšali na
Betinski klanec in s tem tvegali, da se nam poruši celotni vozni red zaradi neobvladljivih prometnih
konic ob vstopu na Bled, … Betinski klanec je sicer od Uniona oddaljen le 15 min hoje (do jezera cca.
20 min), potovalni čas v prometnih konicah od mostu čez Savo Dolinko v Betinu pa poleti in ob
sončnih vikendih pogosto daljši. Sicer pa bo shuttle prevoz ustavljal na urejenem avtobusnem
postajališču pri Infocentru Triglavska roža Bled. (Lukan)
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Dela na Betinskem klancu (izvedba ukrepov za umirjanje prometa, ureditev izogibališč za osebna
vozila, …) bodo dokončana do velikonočnih praznikov.(Kregar Cundrič)
3. Več občanov, predvsem krajanov KS Rečica se je že obrnilo name z vprašanjem, kakšen
hotel se bo gradil na Rečici (Hotel Evropa). Ker se na terenu slišijo zelo različne verzije,
od majhnega družinskega hotela do ogromnega 10 nadstropnega hotela dajem pobudo,
da občinska uprava seznani Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja na
naslednji seji odbora z vsemi razpoložljivimi dejstvi, informacijami in dokumentacijami,
vezanimi na ta projekt in da povabi investitorja na sejo tega odbora.
OPN Občine Bled za Enoto urejanja prostora (EUP) z oznako Rečica RE-25 OPN Hotel Evropa
uvršča med območja za turizem (BT) in določa naslednje podrobne izvedbene pogoje: »Območje je
namenjeno gradnji manjšega družinskega hotela. Objekt naj se načrtuje na zgornji terasi območja,
ob Kolodvorski cesti. Parkirna mesta je treba zagotoviti na gradbeni parceli objekta z izgradnjo
podzemne parkirne hiše, v katero se dostop zagotovi z Župančičeve ceste. Teren nad podzemno
garažo mora biti zatravljen. Tehnološki načrt gradnje podzemne garaže in hotela mora predvideti
način gradnje s podpiranjem brežine, tako da se izogne popolnemu odpiranju brežine. Vsi posegi se
morajo čim bolj umakniti od osi lipovega drevoreda (EŠD 13103) in se izvajati na način, da ne
poslabšajo njegove vitalnosti. Ob sanacijskih posegih v drevoredu se pridobi strokovno mnenje
organov, pristojnih za varstvo kulturne dediščine in ohranjanje narave. Ohranjati je treba čim večji
delež zelenih površin. Za arhitekturno rešitev objekta in krajinsko arhitekturno ureditev okolice je
treba izvesti javni natečaj. Pri pripravi projektne naloge in v natečajni komisiji sodelujeta
predstavnika ZVKDS (kot izvedenec) in občine. Faktor zazidanosti, višino in oblikovanje objekta
poda izbrana natečajna rešitev.«
Predstavitev investicijske namere s strani investitorja bo uvrščena na sejo obora za prostor,
infrastrukturo in varstvo okolja.(direktor)
4. S strani župana sem na moje vprašanje glede gradbenih posegov in trikratnega
prestavljanja luči na Veslaški promenadi prejel odgovor, v katerem med drugim navaja,
da so vsa gradbena dela v okviru pogodbenih vrednosti. Ker so bili na istih delih kar
trikratni posegi se sprašujem, kako visoka je bila potem pogodbena vrednost del
predvidena že na začetku, če se izvajalcu splača za isto vrednost dela izvajati kar trikrat?
Po zagotovilu g. Jureta Prestorja ne gre za napake izvajalca ampak za delo po navodilih
občine. Torej se ne bo uveljavljala reklamacija. Prosim, da se županov že poslani odgovor
na moje vprašanje tule objavi in dopolni z odgovorom na moje tokratno vprašanje.
Odgovor je bil podan s strani župana že po elektronski pošti:
Dela na Veslaški promenadi se izvajajo v sklopu sofinanciranega projekta Ureditev skupnega
prometnega prostora Veslaška promenada na Bledu. V okviru tega je bila v letu 2018 predvidena
preureditev javne razsvetljave (zamenjava inštalacij, postavitev jaškov, zamenjava različnih tipov
starih svetilk in poenotenje z novimi, izbranimi v okviru projekta Dynamic Light) in nove zasaditve.
Obe aktivnosti sta se izvajali v novembru in decembru. Pri tem je prišlo do manjšega nesporazuma
pri uvedbi v delo in pomanjkanje sprotnega dnevnega nadzora pri postavljanju prve serije svetilk
od Prešernovega spomenika do Vile Zlatorog. Ob umešanju kablovoda in novih temeljev so
gradbeni delavci precej posegli v brežine, saj je bila umestitev na stare lokacije neizvedljiva. Stari
temelji so bili namreč betonske cevi premera 30 cm, obbetonirane in neenakomerno umeščene
glede na danosti terena in preplet ostalih inštalacij, ki potekajo v isti trasi (elektro, javna
razsvetljava, telekomunikacije). Novi temelji so pravokotne oblike dimenzij cca. 35 x 70 cm in s tem
zahtevajo vsaj 3-kratni zemeljski poseg in prostor med ostalimi inštalacijami, ki ga pa ni. Zato so
jih delavci premikali v brežino, pri tem pa so nastajali nesorazmerni posegi v raščen teren. Ob
opozorilu smo dela zaustavili in na delu trase od Vile Zlatorog do Veslaškega centra natančno
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določili pozicije svetilk, zlasti zaradi prečkanja občutljivega območja lehnjaka pod Višcami
(uskladitev z ZRSVN in DVO Bled). Zato so vse pozicije pomaknjene v rob obstoječega asfalta in
umaknjene iz brežine. Iz istega razloga smo se dogovorili, da se premaknejo tudi svetilke nazaj
proti Prešernovem spomeniku in brežine sanirajo. To se je izvajalo v januarju 2019. Vse v okviru
pogodbenih zneskov brez dodatnih in nepredvidenih del. Spomladi 2019 pa se izvede še sanacija ali
novo odvodnjavanje na več predelih Veslaške promenade, novo asfaltiranje s predhodnim
globinskim utrjevanjem cestišča na najbolj dotrajanih mestih ter zapora s stebrički pri iztoku Mišce
v smeri proti objektu RD, kar pomeni, da bo promet še večkrat moten. Poleg tega se bo na koncu
namestilo še nekaj nove urbane opreme (pitnik, klopca) in števci pešcev ter kolesarjev.
Kot je bilo že napisano, se gradbena dela izvajajo v okviru pogodbenih vrednosti, še enkrat citirano:
»Vse v okviru pogodbenih zneskov brez dodatnih in nepredvidenih del«.
5. Prošnja stanovalcev kraka Partizanske ceste, ki se je lani končno uredil in asfaltiral je, da
se na Partizanski cesti ob vstopu v njihov krak ulice pred turistično sezono namesti
lamela kot usmerjevalna tabla za apartmaje v tem delu. Zato to prošnjo vlagam kot mojo
svetniško pobudo.
Za postavitev znakov turistične in druge obvestilne signalizacije v skladu s pravilnikom o prometni
signalizaciji in prometni opremi na cestah mora pobudnik podati vlogo.
Vloga naj vsebuje predlog lokacije postavitve signalizacije (fotografija) in želeno vsebino
posameznih usmerjevalnih lamel.
Občina na podlagi vloge uskladi in pripravi nalog za postavitev signalizacije, ki ustreza področnim
predpisom.
Pobudnik plača izdelavo in namestitev signalizacije, ki jo izvede pristojni koncesionar.(Indof)
6. V noči s sobote 16.2. na nedeljo 17.2. sta bila Zdraviliški park in Jezerska promenada
tarča vandalizma. Cca. 40 razbitih steklenic na cesti med Prešernovim spomenikom in
prodajalno Zlatarne Celje ter številne razbite luči javne razsvetljave v tem delu vse do
hotela Park so zagotovo posledica kršenja javnega reda in miru. Sprašujem se, kje so bili
v tem nočnem času s strani občine plačani varnostniki? Prosim za poročilo o ugotovitvah,
o povzročeni škodi in za poročilo varnostne službe, če je bila ta čas plačana za varovanje.
Pojav vandalizma je problematika s katero se varnostna služba ukvarja vse od pričetka varovanja
občine Bled, je pa tudi vsebina dela vseh služb, ki se ukvarjajo z vzroki in posledicami tega dejanja.
Med konkretnimi termini (v noči s sobote 16.2. na nedeljo 17.2.2019) iz vašega vprašanja nismo
beležili aktivnosti o vandalizmu kot navajate, ki bi ogrožale javni red in mir, pa tudi zunanjega
izgleda in povzročene velike škode, ki jo omenjate. Vandalizem se je zgodil v noči 17.02.2019 z
nedelje na ponedeljek 18.2.2019, ko varnostna služba ni prisotna. Navedeni podatki so znani tudi
policiji in o tem so pisali tudi mediji (slovenske novice). Po naših podatkih smo s pomočjo
videonadzora evidentirali določene storilce, ki so v preteklosti podobne stvari počeli na območju TC
Bled
in
jih
tudi
ustrezno
naznanili
policiji
ter
upravniku
objekta.
Upoštevali smo, da je prizadevanje za odpravo vandalizma dolgotrajni pojav, kot so dolgotrajni
vzvodi, zaradi katerih do vandalizma prihaja. Cilj vseh aktivnosti na tem področju je v animaciji
občanov, ki se lahko najdejo v vlogi žrtve. Mnoge organizacije, službe in občani so na občini Bled in
Policijski postaji Bled poiskali nasvete, iskali informacije in javili nepravilnosti na področju
varnosti.
Na vseh sejah varnostnega sosveta smo obravnavali aktualno problematiko na tem področju,
podkrepljeno z dopisi ali Poročili varnostne službe iz različnih objektov kjer smo prisotni. Mnogi
naročniki za svoje objekte obravnavajo varnostno problematiko na svojem področju skupaj s
predstavniki policije, ki so pristojni za določen rajon, kot tudi z drugimi službami. Podali smo
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mnoge pobude in ukrepe, ki so jih v svoje delo tudi vključili ter jih koordinirali na Policijski postaji
Bled.
Obenem moramo poudariti, da izvajanje varnostnih storitev dvakrat tedensko ne zadostuje
varnostni problematiki, ki se pojavlja v času turistične sezone. Potrebna bi bila vsakodnevna
prisotnost varnostnega osebja v kolikor bi želeli izboljšati rezultate in doseči ugodne varnostne
razmere. (M. Meskovič, dipl.ing.el., Stinger d.o.o.)
7. Kako bo poleti poskrbljeno za zagotavljanje nočnega reda in miru in kako za varovanje
parkov, obale in zelenic?
Celo leto se izvaja nočno varovanje ožjega središča Bleda vsak petek od 23.00 do naslednjega jutra
do 5.00, enako v nočeh s sobote na nedeljo. Ta oblika varovanja se izvaja z dvema varnostnikoma.
Skladno s predpisi morajo varnostno službo zagotavljati tudi gostinski lokali v podaljšanem
obratovalnem času. V času prireditev, tako zimskih kot letnih, za varovanje poskrbi vsakokratni
organizator, v času poletne turistične sezone pa vsak večer varnostno službo naroči Turizem Bled.
Parki, obala in zelenice niso posebej varovani, razen delovanja informatorjev v okviru aktivnosti
Ask me, I'm local. Občina ima na tej postavki predvidenih 30.000 EUR v proračunu za leto
2019.(direktor – Kralj)
8. Pri sprejemanju prostorskih aktov smo v preteklosti imeli informacijo oz. zagotovilo, da
bo na območju bivše Gorenčeve žage na Rečici med drugim avtobusna postaja in mesto
za prestavitev transformatorja. Sedaj pa me je občan opozoril, da želi Elektro Gorenjska
od njega kupiti del sosednje parcele za prestavitev transformatorja. Sprašujem, zakaj
naštetega ne bo na predvideni lokaciji?
Z določenimi investicijami so se spremenila posamezna izhodišča. Z rekonstrukcijo Rečiške ceste
smo zagotovili ustrezno opremljeno postajališče za avtobuse na Rečiški cesti obenem pa zgradili
pločnik po Kolodvorski cesti. Obstoječe urejeno avtobusno postajališče na Rečiški cesti je od
Gorenčeve žage oddaljeno cca. 200 m, in na relaciji medkrajevnega linijskega potniškega prometa.
V januarju 2019 smo na ta račun ukinili začasno avtobusno postajališče na Kolodvorski cesti ob
križišču z Valvasorjevo ulico, negodovanj s strani občanov do danes ni bilo zaznati. Po Kolodvorski
ulici danes vozi le šolski avtobus (Lukan).
V nadaljevanju posredujem še vprašanja in pobude, katere sem prejel s strani občanov in jih kot
občinski svetnik posredujem občinski upravi in seveda prosim za odgovore oziroma opredelitve.
1. Citiram pismo z vprašanji gospe Marte Poljanšek:
" Občina Bled še vedno uradno in je to v preteklosti tudi nekajkrat pisno potrdila podpira
delovanje lekarne Bled (obiskovalcem lekarne dostopna vsak dan, nikoli zaračunane dodatne
storitve, kot je npr. dežurna taksa, največja ponudba dodatnih celostnih oblik zdravljenja v
Sloveniji itd.). Zakaj potem direktor občinske uprave, torej javni uslužbenec, višji uradnik, lahko
predstavlja uradno mnenje OBČINE BLED v kar nekaj odgovorih tako meni (prodaja Salusovih
poslovnih prostorov TD Bled, za katere imam zaradi zgodovinskih razlogov še vedno koncesijo
in sem bila z njegove strani slučajno obveščena) in tudi drugim zainteresiranim institucijam, npr.
Komisiji za peticije pri Državnem zboru? Tudi nenadna prodaja Mercatorja na Ljubljanski cesti
13a njegovemu poslovnemu partnerju (?)in prijatelju Alešu Čarmanu daje slutiti nečedne
povezave in osnovo govoricam o prejemanju provizij (podkupnin)? g.direktorja.
Obveščam vas tudi, da še nisem prejela odgovora na mojo pritožbo v zvezi z uporabo stola pri
Javnem protestu, ne na mojo vlogo z dne 12.12.2018. Tudi direktor ni ničesar pojasnil v zvezi z
mojimi vprašanji, ki pa so bili naslovljeni nanj in sem vam jih poslala v vednost.
S spoštovanjem, Marta Poljanšek Zupan"
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Na dopise ga. Zupan in več drugih institucij, katere so se v zvezi z njenimi dopisi obrnile na občino,
je občina Bled že podala več odgovorov. Odziv je podal tisti, ki je prejel dopis, uradno v imenu
občine pa župan.
Kadarkoli nas je ga. Zupan prosila, ji je občina Bled izrazila podporo. Podporo ji nudi tudi s tem, da
ji ni odvzela koncesije ter ji s tem daje možnost, da dejavnost ponovno oživi.
V ostala civilnopravna razmerja, ki jih ima ga. Zupan z bivšim ali bodočim najemodajalcem
prostorov lekarne kot občina ne moremo posegati.
Pritožba v zvezi postavitve lesenega zložljivega stola na javni površini in sicer v cestni svet občinske
javne ceste, je bila rešena v zakonskih rokih.(Žumer)
2. Ali je vozilo Mercedes na priloženi fotografiji pravilno parkirano (pod Trgovskim
centrom Bled)? Sprašujem zato, ker je isti voznik svoja različna vozila parkiral na tem
mestu v letu 2018 najmanj 212-krat, letos pa že najmanj 18-krat (do 19.2.2019), pa niti
enkrat ni bilo opaziti opozorila redarstva oziroma izrečene globe na vetrobranskem
steklu vozila.

Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 –
popr., 68/16, 54/17 in 3/18 – odl. US) v 3. točki 4. odstavka 65. člena določa, da je ustavitev in
parkiranje prepovedano na razdalji manj kot 5 m pred prehodom za pešce ali kolesarje. Če so na
vozišču pred prehodom označena parkirna mesta, mora biti prepoved iz te točke označena s
predpisano označbo na vozišču.
Medobčinsko redarstvo je opravilo več nadzorov navedene lokacije v različnem terminskem in
časovnem obdobju ter ob zaznavi kršitev tudi ukrepalo v skladu s svojimi pooblastili in
pristojnostmi.
3. Posredujem vprašanja občanke in sicer:
- Na zadnji seji OS v prejšnjem mandatu je svetnik Ignjatovič vprašal, s katerimi
javnimi površinami, namenjenimi turistom, upravlja Turizem Bled? S katero skupno
turistično infrastrukturo, ki jo trži, razvija in vzdržuje isti zavod, le-ta z njo upravlja
in na kakšni pravni osnovi? V nastajajočem statutu zavoda mora biti to opredeljeno,
saj je zavod zasebnega prava.
Zavod nima nobenih javnih površin v upravljanju. Je le njihov občasni uporabnik v času
organizacije prireditev.
- Na Mlinem se izven ograjenega območja čistilne naprave in centralne sortirnice
odpadkov v naravno okolje brez uporabnega dovoljenja odlaga zeleni odpad, asfalt in
gradbeni odpad. Kaj namerava storiti občina? Kdo odlaga te odpadke? Kdo in na
čigave stroške bo to saniral? Prestor na račun občine ali Infrastruktura na račun
občanov?

8

Občina Bled je koncesionarja Gradbeništo Prestor in javno podjetje Infrastruktura Bled pozvala, da
pristopita k ureditvi začasne deponije gradbenega odpada in zelenega odpada izven zbirnega
centra na Mlinem. Po zagotovilu obeh podjetij naj bi se zadeve uredile do konca aprila. Želimo
poudariti, da gre v obeh primerih za začasno deponiranje odpadkov. Asfalti se po obdelavi (mletju)
lahko ponovno uporabijo kot gradbeni materiali na gradbiščih, medtem ko se bodo drugi gradbeni
odpadki ustrezno odložili na deponiji gradbenih odpadkov. Vsi asfalti so bili pripeljani z gradbišč v
Občini Bled. Trenutna deponija mletega asfalta ostaja na lokaciji do porabe surovine.
Hkrati se je na tem prostoru zadnja leta začasno odlagal tudi zeleni odpad – predvsem veje,
grmičevje, žive meje. Po oddaji »dobrega« materiala, je ostajal tudi neprimeren material, ki pa se je
skladiščil na robu deponije. Ta material se bo do predvidenega roka odstranil in začasna deponija
se bo primerno uredila. Dejstvo je, da javno podjetje zelo težko pridobi primeren prostor za
skladiščenje takšnih nenevarnih odpadkov, količine prevzetih odpadkov s strani gospodinjtev in
zelenega odpada iz javnih površin pa so velike. Stroškovno bodo zadeve urejene v okviru GJS
ravnanja z odpadki in sredstvi za urejanje javnih površin. Večjih stroškov ne pričakujemo – dejstvo
je, da če bi se zadeve urejale sproti, bi stroški nastajali na letnem nivoju, v tem trenutku pa bo nekaj
več stroškov nastalo v tekočem letu – bremeni se vedno povzročitelja. (Štefan Korošec, vodja
programa KI).
- Pred kratkim se je obnavljalo stopnice, ki iz Jezerske promenade vodijo do
sprehajalne poti ob jezeru (nad startno utico). Iste stopnice je dve leti nazaj prav tako
obnavljalo podjetje Prestor. Kot je praksa pokazala, ljudje so se spotikali in padali,
torej je bilo delo opravljeno nestrokovno, saj je bila ena stopnica višja od drugih. Kdo
bo plačal stroške sedanje obnove? Korektno bi bilo, da se kot reklamacija za slabo
opravljeno delo, stroški naprtijo Prestorju.
V sklopu javnega naročila – komunalna ureditev Ožje središče Bleda, katera dela je prevzelo
podjetje Gradbeništvo Prestor d.o.o. ni bilo predvidene obnove obstoječega stopnišča. Meteorna
voda s promenade se je pred posegom iztekala na zelene površine v smeri jezera in povzročala
erodiranje. Z novo ureditvijo se je spremenil naklon končnega sloja asfalta proti odtočnim jaškom
na promenadi. S tem se je spremenila končna višina (tudi na območju stopnic) za cca 5 cm in
dobetonirana stopnica je posledica uskladitve teh višin. S strani naročnika je bila zahtevana le
uskladitev prej omenjenih nivojev in ne rekonstrukcija celotnega stopnišča. (Kregar Cundrič).
- Za območje gramoznice Ribno je veljavnost koncesijske pogodbe prenehala
10.12.2016. Od leta 2009 ni bilo več prijav v register pristojnega direktorata za
rudarstvo in energetiko, kar pomeni, da so bila vsa izkoriščanja mineralov, ki so
sledila po letu 2009, nelegalna. Gramoznica se je v zadnjih letih spremenila v
deponijo odpadnih materialov (gradbeni materiali, žlindra…). V kolikor je
upravljavec območja gramoznice s strani pristojnega ministrstva izjemoma dobil
dovoljenje za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja, je moral pridobiti
tudi soglasje občine. Ali je občina to soglasje dala, saj gre za več metrov visoko
nasipavanje prvobitnega terena/konfiguracije. Pri tem želim opozoriti, da javnost,
skladno z zakonom, o tem ni bila obveščena, tudi sklepa občinskega sveta na to
vsebino ni bilo. Poleg tega je treba spomniti, da nasipavanje v odprti krajini ni
dopustno (OPN,2014). Spreminjanje statusa gramoznice v deponijo bi moralo
potekati na način, kot to določa zakon, ki vključuje tudi javnost.
Z dovoljeni pristojnih organov, na podlagi katerih deluje gramoznica/deponija na občini ne
razpolagamo, niti nismo bili vključeni v kakršenkoli postopek, kar pomeni, da nismo izdali
nikakršnega soglasja v zvezi s tem. V vednost posredujemo tudi odgovor društvu Spoštujmo Bled s
sorodno tematiko.
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»Spoštovani!
Na podlagi vašega dopisa z dne 29. 11. 2018 in 20. 1. 2019 vam posredujemo odgovore na
zastavljena vprašanja. V omenjenih dopisih nas sprašujete:
1.
Kdaj in kdo je izdelal načrt sanacije gramozne jame v Ribnem in kdo je naročnik študije,
kot tudi če je bil načrt predstavljen širši javnosti?
2.
Ali je občina Bled izdala koncesijo ali soglasje za sanacijo gramoznice in kakšne so pri tem
njene pristojnosti?
3.
Kakšne so občinske zahteve in omejitve glede na sprejet prostorski načrt na tej lokaciji?
4.
Kdo plačuje stroške sanacije oziroma ali občina za to dobi kakšna sredstva v obliki
odškodnine?
5.
Ali je bil izveden strokovni nadzor (kemijska analiza žlindre in njen vpliv na okolje in
vzorčenje med sanacijo) in kdo je za to pristojen in odgovoren?
6.
Kdaj naj bi bila sanacija končana, saj je rok sanacije glede na izdano dovoljenje že potekel
pred dvema letoma?
7.
Ali je bila kdaj opravljena analiza glede vplivov na okolje , kot tudi velikega števila
tovornjakov, ki dnevno prevažajo žlindro skozi bled in posledično škodljivih emisij, zastojev,
hrupa, poškodb cestišča?
8.
Kakšno je stališče občinske uprave glede vplivov na okolje in ali so načrtovani dodatni
ukrepi pri sanaciji gramoznice ter ali je občina zahtevala status stranskega udeleženca v
postopku izdaje dovoljenj upravitelju deponije?
9.
Ali bi omenjena dejavnost in njene posledice lahko vplivale na članstvo občine Bled v
organizaciji Alpe Adria Green, saj krši njihova osnovna načela?
V nadaljevanju podajamo odgovore:
AD 1
Občina Bled ne razpolaga z dokumenti sanacije gramoznice v Ribnem.
AD 2
Občina Bled ni izdala koncesije ali soglasja za sanacijo gramoznice.
AD 3
Podrobni prostorski izvedbeni pogoji določajo za:
Blejski kot BK-25 OPN Obstoječa gramoznica Ribno K2: Izkoriščanje obstoječe gramoznice z
izkopom in sanacijo se izvaja v skladu s pogoji organa, pristojnega za območja mineralnih surovin,
ki podeljuje rudarsko pravico. V skladu s pogoji pristojnega organa je dopustno tudi izvajanje
zbiranja, deponiranja in predelave gradbenih odpadkov. Po končanem izkoriščanju gramoznice je
treba zemljišče sanirati nazaj v kmetijsko zemljišče, ki bo primerno za kmetijsko pridelavo.
Blejski kot BK-26 OPPN: Gramoznica Ribno LN Širitev gramoznice se ureja z enim OPPN, ki ga je
dopustno izvesti po fazah, in sicer na posameznih površinah velikosti 0,6 ha. Faznost se po parcelah
določi v OPPN. Odprta zemeljska površina nikoli ne sme biti večja od 1,40 ha, kar je polovica
obstoječe odprte površine. Pogoj za začetek nove faze izkoriščanja je izkoriščena predhodna faza in
sanirana pred-predhodna faza. Po izkopu ene faze je namreč treba v času izkoriščanja naslednje
faze površino predhodnega izkoriščanja sanirati v kmetijsko površino, ki bo primerna za kmetijsko
pridelavo (sprotna sanacija). Predvidena faznost je v primeru popolnega zasipa (rekonstrukcija
prvobitnega terena) izvedljiva ob zadostni letni količini odloženih odpadkov. V kolikor bo ta
količina manjša od potrebne, se faza sanacije podaljša ali se izvede le delni zasip. Dostop do
gramoznice je z južne strani z lokalne ceste Mlino–Ribno. Po izgradnji južne razbremenilne ceste
Bled se dostopi preusmerijo na novo cesto.
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Slika 1: Izsek iz OPN za območje gramoznice v Ribnem.
AD 4
Občina ne prejema sredstev za sanacijo gramoznice. O tem kdo plačuje stroške sanacije gramoznice
občina nima podatkov.
AD 5, 6, 7
Občina o tem nima podatka.
AD 8
Občina ne razpolaga s podatki o vplivih dejavnosti gramoznice na okolje. Dodatni ukrepi s strani
občine niso zahtevani, občina ni zahtevala statusa stranskega udeleženca.
AD 9
Občina Bled ni članica omenjene organizacije.«(Kralj)
Februarja 2018 je bil na Mlinem sestanek med civilno iniciativo Mlino in direktorjem
občinske uprave M. Berčonom. Dogovorjeno je bilo, da bo občina pripravila variantne
rešitve za potek trase JRC na južni strani grebena Kozarca, saj kakršnakoli varianta
na severni strani Kozarce, iz znanih razlogov, za CIM ni sprejemljiva. Sprašujemo,
kdaj bodo variante predstavljene? Ali je bil javni razpis/naročilo za pripravo
variantnih rešitev sploh že javno objavljen?
Janez Brence:
1. Očisti naj se obrežje potoka Rečica in da,se ob kolesarski poti na relaciji Rečica – vrtec
postavi nekaj košev za smeti in iztrebke od živali.
Obrazložitev:
Predvsem med gradnjo južne obvoznice je prišlo do onesnaženja obrežja potoka, kjer so
se zadrževali delavci izvajalca obvoznice. Ostanki od malice delavcev ležijo na obrežju.
Seveda je pa glavnino odpadkov že odnesel potok ob naraslem vodotoku, ki nastane v
deževnem obdobju. Predlagam, da se storitev zaračuna povzročitelju onesnaženja, v tem
primeru izvajalcu gradnje obvoznice.
Obrežje potoka se praviloma čisti 1 x na dva meseca, po potrebi tudi pogosteje. Zadnje čiščenje bo
izvedeno do 15.3.2019. Z ureditvijo brežine (poseg grmovja, japonskega dresnika,…) se smeti še
bolje opazijo. Vsekakor smo mnenja, da k onesnaženju površin prispeva tudi smetenje okoli
gradbišč, kjer veter raznaša smeti.
Po sprejetju proračuna za leto 2019 je v planu tudi nabava dodatnih tipskih košev, ki bodo
nameščeni na mestih, kjer se pojavlja potreba – tudi na AP Rečica in ob kolesarski stezi SRC.
Upamo da bo zadeva realizirana do začetka glavne sezone. (Štefan Korošec, vodja programa KI)
2. Zakaj oziroma kakšni so vzroki za ustavitev razpisa za nepremičnino Jurček na Homu?
-
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Na razpis je prispela samo ena ponudba, ki ni bila jasna in konkretizirana, ampak v smislu pobude
daljšega najema, zato je župan postopek ustavil. Hkrati je bilo izoblikovano stališče Sveta Krajevne
skupnosti Zasip naj občina nadaljuje s postopkom vzpostavitve javno-zasebnega partnerstva, za
kar je nenazadnje sprejel ustrezen sklep občinski svet. Trenutno je v pripravi javno naročilo za
izvedbo tega postopka, vzporedno pa se v sodelovanju med občinsko upravo in KS Zasip pripravlja
projektna naloga kot podlaga vsebinske in arhitekturne zasnove novega objekta.
Darko Mlakar:
1. Umirjanje prometa na Jermanki n sicer od Blejske ceste, ko se zavije na Jermanko, ena ali
dve oviri, saj tam ljudje prehitro pripeljejo.
V letu 2019/2020 je predvidena izvedba komunalne infrastrukture na območju Partizanske ceste in
sicer od semaforiziranega križišča SRC do konca naselja v smeri proti Zasipu. V tem sklopu se bo
rekonstruirala tudi cesta skupaj s pločnikom in v kolikor bodo to dopuščale strokovne podlage,
bomo vašo pobudo realizirali. (Kregar Cundrič)
2. Sprašujem, zakaj je gradnja pločnika od pred Zasipa do gostilne Kurej umaknjen iz
letošnjega proračuna in prosim za čimprejšnjo ureditev tega.
Izvedba projekta je vezana na razpoložljiva proračunska sredstva. Predvidena je izvedba v letu
2020. (Kregar Cundrič)
Milan Rejc:
1. Opozoril bi na roke za pošiljanje gradiva za naše seje. Namreč Poslovnik govori o desetih
dneh, kar nekaj gradiva pride v zadnjih dneh in se je potrebno dogovorit ali se držimo
Poslovnika ali pa bomo Poslovnik dopolnili s tem, ali elektronska pošta tudi spada med
gradivo, saj smo glede na to, da je nagajala tudi elektronska pošta, gradivo prejemali s
šesturnim zamikom.
Poslovnik o delu občinskega sveta določa, da se vabilo za redno sejo občinskega sveta s predlogom
dnevnega reda pošlje članom najkasneje 10 dni pred dnem, določenim za sejo. Skupaj z vabilom se
pošlje tudi gradivo, ki je bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red (1. odstavek 22. člena).
Hkrati Poslovnik omogoča, da se dnevni red razširi, tudi na sami seji. »Predlogi za razširitev
dnevnega reda se lahko sprejmejo le, če so razlogi nastali po sklicu seje in če je bilo članom
občinskega sveta izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni red. Svet odloči o
pisni utemeljenosti za razširitev dnevnega reda brez razprave (4. odstavek 29. člena).«Poslovnik
torej omogoča, da se tudi po sklicu seje (seveda izjemoma) na dnevni red uvrščajo dodatne točke in
naknadno pošilja gradivo. V primeru objektivnih okoliščin je možno pošiljati tudi dodatno gradivo
k točkam.(Žumer).
Občina je povezana preko komunikacijskega omrežja državnih organov HKOM. V zvezi z vašim
vprašanjem je bilo z zadolženim za urejanje elektronske pošte na HKOM preverjeno in bilo
ugotovljeno, da na našem poštnem strežniku ni bilo nobenih težav pri pošiljanju, kar pomeni, da
je bila pošta članom občinskega sveta posredovana takoj naprej na gmail ter ostale naslove – kaj
se je pa naprej dogajalo se pa s strani upravitelja »*.BLED.SI« ne more ugotoviti, zato bi bilo
potrebno kontaktirati upravitelja GMAILA, da se pri njih preveri in če vaš račun ni naročniški (
gsuite – se plačuje naročnina), se to tudi ne more ugotoviti, ker brezplačne račune @gmal.com
Google ne nudi podpore (Pretnar).
2. Časovnega plana nisem zasledil na naši spletni strani in predlagam razmik med sejami
šest do osem tednov.
Poskušalo se bo slediti podani pobudi, vse skladno z izkazanimi potrebami za sklic redne seje
občinskega sveta (Žumer)
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3. Kamnita ograja, ki je postavljena od Sokola do gostinskega gostišča Ajda. Zanima me, kdo
je naročnik, kdo je investitor in kdo plačnik. – odgovor župana na seji
4. Ali občinska uprava načrtuje ustrezno varovanje poti od gostišča Mlino do zidu, ki obdaja
park Vilo Bled. Poleti se tam parkira od motoristov do avtomobilov.
Gre za pločnik ob državni cesti, ki je nivojsko dvignjen od cestišča, na katerem je že po Zakonu o
pravilih v cestnem prometu prepovedano parkiranje. Območje je označeno tudi s primerno
prometno signalizacijo, ki prepoveduje ustavljanje in parkiranje vseh vozil.(Kregar Cundrič)
5. Prosim za konkreten odgovor glede razsvetljave na cesti Gorenjskega odreda od Garden
vilage do Savske ceste, saj so kamniti bloki že postavljeni, vse čaka samo še na to, da se
postavijo stebrički in luči.
Občina Bled obnavlja javno razsvetljavo v skladu s sprejetim Programom izvajanja gospodarske
javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Bled za
obdobje 2019-2022, ki ga predhodno obravnava in potrdi Občinski svet občine Bled.
Program za obdobje 2019-2022 je bil sprejet na 2. redni seja Občinskega sveta občine Bled dne
19.2.2019 (Pavlič).
Župan je glede opornega zidu od Sokola do gostišča Ajda odgovoril, da občina nima nobene
zveze, saj je to državna cesta in po vsej verjetnosti je dogovorjeno z lastnico vile Viktorije.
Gregor Jarkovič:
1) Pobuda za odkup ustreznih zemljišč potrebnih za lastniško in prometno ureditev občinske
ceste 512844 (občinska cesta poteka mimo objektov Sebenje 27 in 29 v naselju Zasip).

V letu 2018 smo lastniško pregledali občinske javne ceste in naredili seznam odsekov, ki so
kategorizirane in niso v občinski lasti. Zaenkrat smo izvedli le 1. sklop, ki je bil finančno dosegljiv
skladno z razpoložljivimi sredstvi v proračunu 2018. Za konkretni odsek smo se odločili, da ga je
smiselno obravnavati v sklopu projektiranja pločnika ob Sebenjski cesti, predvidoma 2019/2020.
(Kregar Cundrič).

2) Pobuda za postavitev tipske klopice pri objektu Alpska cest 17/19, v senci drevesa kot je
označeno (prošnja tam živečih upokojencev)
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Zadeva bo realizirana.(Kregar Cundrič)

3) Pobuda za postavitev vsaj ene svetilke javne razsvetljave ob pešpoti mimo otroškega
igrišča, med objektoma Alpska cesta 15 in Alpska cesta 7.

Občina Bled obnavlja javno razsvetljavo v skladu s sprejetim Programom izvajanja gospodarske
javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Bled za
obdobje 2019-2022, ki ga predhodno obravnava in potrdi Občinski svet občine Bled.
Konkretno pobudo bomo preverili na terenu, v kolikor bo tehnično izvedljivo, bomo to svetilko tudi
postavili. (Kregar Cundrič)

14

15

