
 

Številka:  034-4/2019-21 
Datum:  11. junij 2019 
 
 
ZAPISNIK 
4. redne seje Občinskega sveta Občine Bled,  
ki je bila v torek, 11. junija  2019, ob 18.00, v prostorih Festivalne dvorane na Bledu 
 
Prisotni člani:   Jakob Bassanese, Janez Brence,  Gregor Jarkovič,  Elvira Krupić , Anton Mežan, 

Darko Mlakar, Anton Omerzel(OD 18.11-20,40) , Mihaela Pesrl, Boštjan Ploštajner 
(od 20,40-24,11)  Milan Rejc,  Klemen Rešek (18,00-22,21), Franc Sebanc (od 
18,00-21,47),  Brigita Šolar,  Jana Špec,  Aneta Varl,  Srečko Vernig (, Jožica Zupan) 

 
Opravičeno odsoten:  
 
Občinska uprava:  Aleksandra Žumer, višja svetovalka za pravne  zadeve, Matjaž Berčon, direktor    
                                   OU 
                                   
Ostali prisotni: Romana Purkart  
Poročevalci:   Romana Rakovec , Urška Kregar Cundrič, Špela Kragelj Bračko,  Anes Durgutović, 

dr. Igor  Justin, Boža Kovač, Barbara Malenšek, mag. Janez Resman, Primož 
Gjerkeš, Jure Prestor 

 
Sejo je vodil župan Janez Fajfar, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne. Po ugotovitvi prisotnosti 
je predsedujoči podal poročilo: na seji je bilo od 17. članov občinskega sveta ob 18. uri prisotnih 
15 članov, zato je občinski svet lahko veljavno sklepal.  
 
Vabilo za sejo so svetniki prejeli skupaj z gradivom v petek, dne 30.5.2019, s povezavo do 
gradiva na spletnih straneh Občine Bled. Po elektronski pošti ste v četrtek, 6.6.2019 prejeli 
popravek Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb ravnanja z odpadki za leto 2019 in 2020 in dodatna pojasnila kot dodatek k 
posredovanemu Elaboratu na zahtevo  predsednika Odbora za gospodarstvo in turizem, Milana 
Rejca,  ter dne 10.6.2019 osnutke zapisnikov delovnih teles in Sklepe NS podjetja Infrastruktura 
Bled d.o.o..    
 
Za 4. redno sejo je bil predlagan dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 3. redne seje z dne 16. 4. 2019  
2. Pobude in vprašanja 
3. Razpolaganje z občinskim premoženjem  
4. Sprejem predloga Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne 
5. Sprejem predloga Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda 

Gorenjske lekarne 
6. Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju cestnega prometa 

v Občini Bled – 5 
7. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2018 
8. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

območje enote urejanja prostora BJ-9 (Kamp v Veliki Zaki) 
9. Sprejem osnutka Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega 

načrta za območje urejanja Koritno - Polica »ZN KO – S2« 
10. Sprejem osnutka Odloka o izbiri in sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Občini 

Bled 
11. Potrditev Investicijskega programa za »Medgeneracijski center Vezenine Bled« in 

Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za razširitev pogodbe za «Energetsko 



upravljanje objektov in pogodbena oskrba z energijo v javnih objektih Občine Bled« z 
dodatnim ukrepom dobave toplote za Medgeneracijski center Vezenine Bled 

12. Potrditev Investicijskega programa za »Energetsko sanacijo, rekonstrukcijo, dozidavo in 
nadzidavo osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled« 

13. Sprejem Poročila o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2018 
14. Sprejem Programa zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za leto 2019 
15. Sprejem Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za leti 2019 in 2020 in 
Sklepov o potrditvi cen izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z 
odpadki v Občini Bled za leti 2019 in 2020 

16. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor za leto 2018 
17. Sprejem Kodeksa ravnanja izvoljenih in imenovanih predstavnikov Občine Bled 
18. Kadrovske zadeve -imenovanje predstavnika  v svet zavetišča za zapuščene živali 
 
Občinski svet Občine Bled sprejme dnevni red 4. redne seje. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 

Točka 1: Potrditev  Zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Bled z dne 16.4.2019 

 
Gradivo za to točko so člani sveta  prejeli s sklicem seje.  O zapisniku 2. redne seje Občinskega 
sveta Občine Bled ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje  
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Občine Bled z 
dne 16.4.2019. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklep JE bil sprejet.  
 
 
Točka 2: Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Z odgovori na pobude in vprašanja, ki so 
jih podali svetniki na  prejšnji  seje niso bili zadovoljni  zato pobude ostajajo: 
 
Predhodne – nerealizirane pobude:  
JANEZ BRENCE:  
Lokacija ima infrastrukturo in energetske priključke – to so vprašanja in sicer vodovodni in 
nizkonapetostni električni priključek. Na lokaciji se nahaja manjši leseni objekt, ki je priključen 
na nizkonapetostni električni vod, priključek je izveden  od  javnega WC, na južni strani, enkrat v 
zaščitnem PVC roru,  enkrat in enkrat v jekleni cevi.  Sprašujem, kdaj sta bila elektropriključka 
izvedena in ali obstaja projektna dokumentacija, ali je bilo izdano ustrezno soglasje k projektnim 
rešitvam, ali so bile izvedene ustrezne elektro meritve pred priključitvijo in kje je  merilno mesto 
porabe električne energije, na kakšen način uporabniki plačujejo priključno moč  in porabo po 
kilovatnih urah. Enako je za vodovodni priključek, ni vodomernega jaška in sprašujem, kdo 
plačuje pitno vodo, ki se porablja za profitno dejavnost, ki jo izvajajo fijakerji. Mislim, da so bili 
vsi priključki položeni izvedeni v času trajanja svetniškega mandata Antona Mežana, če ne že v 
trajanju njegove profesionalne podžupanske funkcije. Če so bila dela izvedena in financirana iz 
občinskega proračuna, koristnik pa profitno društvo fijakarjev Bled se sprašujem, ali ne gre za 
neupravičeno prikrito proračunsko financiranje profitne dejavnosti nekdanjega podžupana, 



asfalt, granitne kocke, kanalizacija, elektro priključek, vodovod. Sprašujem, kdo je bil pobudnik 
izgradnje priključkov, kdo je bil naročnik in kdo plačnik  in kdo nadzorni inženir. Ali obstoji 
gradbeni dnevnik izvedenih del, ali so priključki vrisani v kataster infrastrukturnih vodov, ali 
ima manjši leseni objekt, ki leži v parku, ustrezna dovoljenja ali soglasja lastnika zemljišča. Ali ne 
gre za nečedno in koruptivno okiraščanje bivšega podžupana Mežana in društva fijakrjev in 
oškodovanje proračuna Občine Bled. Zaključujem, fijakrji plačujejo 350,00 € pristojbine na letni 
ravni, po mojem mnenju, so vlaganja v prostor nekaj desetkrat višja in mislim, da se ne plačujejo 
tudi tekoči stroški in mislim, da je v tem primeru zelo oškodovan proračun. Prosim za pisne 
odgovore pristojnih služb, lahko tudi do novega leta.« 
Lastnik zemljišča je Občina Bled, ki je v sklopu gradnje komunalne infrastrukture na območju 
ožjega središča Bleda uredila tudi ta del zemljišča, in sicer sočasno z ureditvijo odvodnjavanja 
površinskih voda. Občina Bled iz občinskega proračuna financira samo javno infrastrukturo, ne pa 
individualnih komunalnih priključkov. (podan odgovor na prejšnjo pobudo). 
Na območju fijakarjev obstaja vodovodni priključek z vodomerom že dalj časa – prenos iz 
Komunale Radovljica. Obstoječi vodovodni priključek je bil v sklopu gradnje obnovljen v celoti, 
stroške v vezi priključka plačuje Društvo Blejskih fijakarjev. Skladno z dogovorom se je dotrajan 
betonski jašek zamenjal z termo jaškom. (Štefan Korošec). 
 
JANA ŠPEC:  
1. 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, … in predlaga pripravo Osnutka odloka.  

 
V Republiki Sloveniji obstoječi predpisi na lokalni ravni ne dopuščajo tovrstnega zaračunavanja 
okoljskih dajatev. Zakon o varovanju okolja, kjer smo med drugim iskali pravne podlage, npr. med 
drugim določa: 
                                  VI. EKONOMSKI IN FINANČNI INSTRUMENTI VARSTVA OKOLJA 

111. člen 
(namen in vrste) 

(1) Država pospešuje in spodbuja doseganje ciljev varstva okolja tudi z ekonomskimi ter finančnimi 
instrumenti, in sicer: 
1. z okoljskimi dajatvami, 
2. z zavarovanji, bančnimi garancijami in drugimi oblikami finančnega jamstva, 
3. s posojili z ugodno obrestno mero, z vlaganjem kapitala v gospodarske družbe, garancijami ali 

drugimi oblikami poroštev, s subvencijami ali drugimi oblikami dajanja nepovratnih sredstev 
iz sredstev sklada iz 143. člena tega zakona in z drugimi finančnimi instrumenti, ki prispevajo 
k varstvu okolja, 

4. s kavcijami in drugimi oblikami varščin, 
5. s trgovanjem s pravicami do emisije, 
6. s skupnimi naložbami v projekte zmanjševanja obremenjevanja okolja iz 140. člena tega 

zakona, 
7. z upravljanjem kjotskih enot in emisijskih kuponov in 
8. s sredstvi proračuna. 
(2) Ekonomski instrumenti iz prejšnjega odstavka se določijo in uporabljajo v skladu z načeli proste 
trgovine in enakopravne obravnave gospodarskih subjektov skladno z zakonom. 



(3) Občina lahko pospešuje in spodbuja doseganje ciljev varstva okolja z inštrumenti iz 3. in 
8. točke prvega odstavka tega člena.(podan odgovor za na sejo). 
 

Preverili smo izvedene ukrepe v mestih, ki ste jih izpostavili v vaši pobudi. Dubrovnik je za 
zmanjšanje pretirane gneče v starem mestnem jedru sprejel sledeče ukrepe: (1) omejitev 
števila velikih turističnih ladij, ki lahko vplujejo v pristanišče; (2) omejitev števila ljudi, ki 
jih dnevno spustijo v staro mestno jedro (cilj: štiri tisoč ljudi na dan) in (3) povečanje višine 
parkirnin na javnih parkiriščih ob starem mestnem jedru.  
Italija je s sprejetim zakonom o proračunu za leto 2019 dopustila, da določene občine 
turistični davek nadomestijo z vstopnino kot posebno pristojbino. To so predvideli za 
izkrcanje na Eolskih otokih, Elbi in za prihod v Benetke. S tem ukrepom so prav tako ciljali 
na obiskovalce, ki pridejo le za en dan, malico prinesejo s seboj in v mestu ne pustijo niti 
evra, povzročajo pa smeti Ureditev, kako se tovrstna pristojbina dejansko pobira od vseh 
enodnevnih obiskovalcev, so prepustili sami občini. Lokalne oblasti Benetk so prvo 
napovedale, da bodo vstopnino uvedle s 1.5.2019 (in predvidele prihodek v višini 50 
milijonov evrov), nato s 1.9.2019, sredi poletja pa so pojasnili, da jo bodo uvedli v letu 2020. 
Razlog zakasnitve je, ker še niso našli ustreznega načina zaračunavanja vstopnine 
(pristojbine). Posamezni turistični ponudniki so zoper določbe glede zaračunavanja 
pristojbine sprožili tudi sodne spore. Torej tudi tam, kjer so za izvedbo ukrepov 
vzpostavljene pravne podlage, je sama implementacija ukrepov problematična. 
S problematiko enodnevnih obiskovalcev se ukvarjajo tudi v drugih turističnih središčih 
(Cinque Terre, Hallstadt, Salzburg, Santorini, Amsterdam).  
Na Bledu imamo številne turistične ponudnike, ki jim enodnevni obiskovalci prinašajo 
pomembne prihodke (denimo upravljavcu Blejskega gradu, pletnarjem, gostincem, 
upravljavcem parkirišč, tudi sami občini s pobiranjem parkirnin, trgovinam, info centrom 
idr.). Tako da na Bledu tudi enodnevni gostje prispevajo nezanemarljiv dohodek 
posameznikom in tudi v proračun občine in Zavoda za kulturo Bled. Vseeno gre proučiti 
ustreznost ureditve pobiranja parkirnin in v tem segmentu najti rezerve, kjer bi lahko 
enodnevni gostje prispevali še več.(Aleksandra Žumer). 
 

2. 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. In predlaga, da se to ureja znotraj 
Skupnosti občin Slovenije. Prosim, če se mi odgovori, ali je upravljalec vzpostavil ta sistem 
turistične takse.  
Parkirišče za avtodome je infrastrukturno primerno urejeno z možnostjo uporabe pitne vode, 
električne energije in urejenim izpustom odpadne vode skladno z gradbenim dovoljenjem, 
izdano je bilo tudi uporabno dovoljenje. Občina Bled je imetnika stavbne pravice na parkirišču 
pozvala, da najkasneje do začetka visoke turistične sezone vzpostavi sistem pobiranja 
turistične takse.(Urška Kregar Cundrič) 
Prostor za avtodome je bilo na podlagi Pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice vknjiženo v 
zemljiški knjigi na podjetje KR, d.o.o., Britof 27, 4000 Kranj.  
Podjetje KR, d.o.o. je z dnem 2. 7. 2019 vpisalo prostor za avtodome v Register nastanitvenih 
obratov na naslovu Ulica Jule Vovk  Molnar 4, 4260 Bled za 22 postajališč za avtodome in 50 
stalnih ležišč. 
Plačana turistična taksa s strani podjetja KR, d.o.o. znaša za mesec julij 2019 znaša 147,09 € 
in za mesec avgust 2019 znaša 234,69 €.(Urška Zoya Vidmar). 
 

MILAN REJC: 
1. Ogrožen vir pitne vode za več kot 15.000 prebivalcev Bleda in okolice: 

Društvo za varstvo okolja Bled je 9. aprila objavilo sporočilo za javnost v katerem je zapisalo: 
 



"V sredo 27. 03. 2019 je občan opazil kamion kranjskega gradbenega podjetja, ki je 
prevažal gradbeni material in odpad na območje Mežaklje v Triglavskem narodnem 
parku, Natura2000. Odpadke je vozilo odložilo v kraško vrtačo v neposredni bližini 
vodovarstvenega območja Ovčja jama na Pernikih. To območje je glavni vir pitne vode za 
več kot 15 000 prebivalcev na območju občine Gorje, Bled, Radovljica in Žirovnice. 
Na Društvu za varstvo okolja Bled smo takoj obvestili pristojne službe: medobčinski 
inšpektorat Jesenice, Gorje, Kranjska Gora, Žirovnica, naravovarstveno nadzorno službo 
Triglavske narodnega parka, inšpektorata za okolje in prostor ter kmetijstvo in Policijo. 
Medobčinski inšpektor je na dan prijave na mestu odlaganja odpadkov zasledil voznika 
med zasipavanjem z zemljino, ter gradbenemu podjetju prepovedal vsa dela. 
Pristojni organi, ki bi morali odrediti odstranitev odpadkov niso ukrepali še do danes. 
Med odpadki, ki so bili odloženi bi se lahko znašli tudi nevarni odpadki, ki lahko zaradi 
zakrašenega površja hitro preidejo v vodni vir. Prav zaradi hitrega pronicanja vode na 
kraškem površju bi bilo potrebno takojšnje ukrepanje pristojnih organov. 
Voda, ki prihaja iz zbiralnikov doline Radovne je klorirana že od leta 2014, saj je vodni 
vir neprestano mikrobiološko onesnažen. Stanje vode se slabša tudi zaradi prekomerne 
kmetijske dejavnosti na območju Mežaklje in tudi izsekanih gozdov. 
Državne inštitucije podlage za povečanje območja zaščite vodovarstvenega območja 
sprejemajo že desetletja, a se kvaliteta pitne vode za 15.000 prebivalcev na tem območju 
slabša. 
Miroslav Kapus, predsednik Društva za varstvo okolja Bled." 
O vsem tem so obširno poročale tudi komercialne televizije. 
Dajem pobudo, da pristojni organi Občine Bled ukrepajo in pozovejo onesnaževalce, da 
takoj odstranijo vse odpadke na omenjenem področju zajetja pitne vode, ki jo vsak dan 
pijemo in se z njo hvalimo na reklamnih panojih na Bledu.  
Celoten članek o pitni vodi je bil obljavljen v Blejskih novicah (maj 2019) in na spletnem 
portalu MojaObčina.si: https://www.mojaobcina.si/bled/novice/na-bledu-in-v-gorjah-
pijemo-dobro-vodo.html . 
Občina lahko pospešuje in spodbuja doseganje ciljev varstva okolja z inštrumenti iz 3. in 8. 
točke prvega odstavka tega člena.(podan odgovor za na sejo). 

2. Dodatno vprašanje o kamniti ograji pod vilo Viktorija postavljeno na seji 
občinskega sveta 19. 2. 2019 
V skladu  z 18. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled vlagam dodatna 
vprašanja in prosim za pojasnila. Prilagam članek iz časnika Delo, z dne 9. marec 2019 in 
ob tem prosim za odgovore na vprašanja, ki sem jih ustno že podal pri obravnavi 4. točke 
dnevnega reda na seji občinskega sveta 19. 2. 2019. 
Želim da občina odgovori na vprašanja o investitorju in ceni izgradnje kamnite ograje, ki 
se je gradila od oktobra 2018 do marca 2019. Prosim da občina pridobi odgovore 
investitorja, katere strokovne podlage, poleg pravnih, je vodilo investitorja k izgradnji.  
Zakaj se občina ni pozanimala o vzrokih za zaporo ceste pod vilo Viktorija, o kateri je 
morala biti obveščena?  
Zakaj se je gradnja kamnitega zidu izvajala brez gradbenega dovoljenja, na račun  
davkoplačevalcev, torej tudi občanov Bleda? 
Občina Bled je po vzpostavitvi zapore na državni cesti opravila telefonski pogovor s 

predstavnikom koncesionarja GGD, katerega odgovor je bil, da opravljajo investicijsko 

vzdrževalna dela po naročilu DRSI. S strani občine Bled je bila poslana zahteva za 

informacijo javnega značaja na DRSI.(Kregar Cundrič) 

REŠEK KLEMEN:  

1. V okviru poročila o uresničevanju ciljev in projektov razvojnega programa Občine Bled, v 
listi Bled 365 podajamo pobudo, da Občina Bled povabi predstavnike družbe Firis Imperl 
iz Logatca, ki že tretje desetletje dela na področju razvoja konceptov ter organizacijskega 

https://www.mojaobcina.si/bled/novice/na-bledu-in-v-gorjah-pijemo-dobro-vodo.html
https://www.mojaobcina.si/bled/novice/na-bledu-in-v-gorjah-pijemo-dobro-vodo.html


sistema oskrbe starejših, da nam predstavijo koncept projekta sistema grozda manjših 
domov za starejše občane v lokalnih skupnostih.  Glede na to, da smo tudi preverili pri 
družbi Firis, ali so s strani občine prejeli dopis, je bilo odgovorjeno da ne, ko pa smo 
kontaktirali občino, pa nam je bilo pojasnjeno, da je prišlo do nesporazuma znotraj služb 
in je bil dopis družbi Firis posredovan 11.6.2019 in sem mnenja, da gre pri tem za 
napačno navajanje podatkov oziroma za neresnične podatke in se mi zdi, da to ni pravi 
način in dvom ostaja.  
Dne 19.12. 2018 je bil sklican sestanek za  ogled objekta na naslovu Koroška cesta 13, 
katerega lastnik je podjetje SRC sistemske integracije d.o.o., za preveritev možnosti 
preureditve objekta in organizacije doma za starejše.  
Na ogledu so bili prisotni predstavnik družbe Firis Imperl iz Logatca Franci Imperl,  župan 
Janez Fajfar, direktor Matjaž Berčon, ter  predstavnici zainteresirane javnosti Lea Ferjan in 
Sabina Rešek. 
Po skupnem ogledu je bilo ugotovljeno, da objekt ni primeren za organiziranje doma za 
starejše občane (objekt sam kot tak ni primeren, neposredna  bližina ceste, ni zelenih 
površin okrog objekta…). 
Po razpravi je bilo sklenjeno, da občinska uprava priskrbi informacije o  še  treh 
potencialnih lokacijah za dom starejših (geoinformacijski prikaz)  na območju občine Bled 
(v priponki) in jih posreduje družbi Firis v pregled možnosti za organizacijo doma za 
starejše: 
-      Parcela Lip Bled 
-          Parcela pri Ribenski (bivše avtomehanične delavnice, potem Sportina) 
-          Dindol (dolga Beznikova parcela). 
Odgovora od družbe Firis še nismo prejeli. (Gašperšič). – podan odgovor za 3. Sejo  

2. Občani Rečice želijo dobiti več informacij glede načrtovanega parkirišča pod gradom ter 

ureditve okolice ter več informacij glede predstavitve dogovora Lip Bled s TD Gorje za 

oddajo parkirnih površin v poletnih mesecih. Zanima me ali bo ta tematika predstavljena 

in pojasnjena občanom Rečice. Parkirišče pod gradom pa je  v lasti zavoda in občina 

mora imeti podatke in jih tudi mora posredovati zainteresirani javnosti in prosimo za 

dopolnitev odgovora.  

Občina o dogovoru nima podatka, zato naj se zainteresirani obrnejo direktno na TD Gorje 

oz. Lip Bled. (Kregar Cundrič). 

 
Podane nove pobude:  
 
JANA ŠPEC:  

1. Zanima me, kaj z akcijo, ki je potekala v lanskem letu, ko se je povečevala turistična taksa 
z namenom nakupa določenega zemljišča v soteski Vintgar in takrat je bilo to zelo hitro 
potrebno in nujno sprejeti in če se nebi sprejeli, bi naredili veliko škodo za samo občino, 
zato me zanima kaj je sedaj s temi postopki.  
Občina Bled je decembra 2018 na podlagi uveljavljanja predkupne pravice odkupila 
zemljišča s parc. št. 464/2, 464/3 k. o. Zasip, ki v naravi predstavljata brežino Radovne od 
meje z občino Gorje do mostu proti Blejski Dobravi. Trenutno potekajo dogovarjanja s TD 
Gorje za vpis služnosti za obstoječe zaščitne mreže, nameščene s strani TD Gorje. (Barbara 
Jančič) 

2. Zanima me tudi, zakaj je pešpot, kolesarska pot med vrtcem in šolo še vedno 
makadamska oziroma pokrita s peskom, saj je taka zelo nevarna ni primerna za 
kolesarjenje. 
S strani občine Bled je naročen izvedbeni načrt rekonstrukcije križišča pri osnovni šoli, ki 
vključuje tudi asfaltiranje navedene kolesarske povezave med vrtcem in šolo. Občina Bled 
bo s tem načrtom kandidirala na javni poziv 65 SUB-LSKI 18 (nepovratne finančne 
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spodbude občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture) in pristopila k izvedbi 
le tega v letu 2020.(Kregar Cundrič Urška) 

3. Dajem zelo resno pobudo, ker prejemam informacije, da se lastniki oskrbovanih 
stanovanj, ki so jih že kupili  pripravljajo na to, da bodo ta stanovanja oddajali za 
turistične namene in celo iščejo skrbnike na Bledu. Mislim, da je prav, da se pravočasno 
reagira in da se te lastnike opozori, da ni uporabno dovoljenje in namen gradnje bil, da bi 
oddajalo stanovanja za turistične namene, pač pa striktno za oskrbovana stanovanja. 
Mnenja sem, da bi morala občina obvestiti lastnike pravočasno, da naj se za to ne 
odločajo, ker to ni v skladu z uporabnim dovoljenjem in da kasneje ne bi bile določene 
težave z obiskom tržne in ostale inšpekcije. 
Med županom ter direktorjem občinske uprave in vodstvom investitorja (Mijaks) je bila 
izvedena komunikacija na predmetno temo, s pozivom naj kupce opozorijo na nezakonitost 
spreminjanja namembnosti stanovanj. Dopis je bil poslan tudi pristojnemu inšpektoratu za 
gradbene zadeve.(Aleksandra Žumer). 

GREGOR JARKOVIČ:  
1. Pobuda o začetku aktivnosti za pripravo in sprejema Zakona o Bledu s strani 

poslanske skupine LMŠ. Občinsko upravo Bled in občinski svet o tem ponovno 
seznanjam in podajam predlog, da se v naslednjih mesecih formira t.i. projektna 
skupina na ravni lokalne skupnosti, ki bo aktivno sodelovala pri pripravi 
konkretnih osnutkov in vsebin.  

 
Vsebina bi po grobi oceni morala zajemati vsa zaznana tveganja; (izhodišča) 
 
Občina Bled se sooča z neverjetnim (neobvladljivim!) pritiskom na prostor. Bled je zajel 
val podivjane nelegalne prizidave, pozidave, dozidave,... z nameni spreminjanja garaž, 
kleti, vrtnih lop, kmetij, kolesarnic, gospodarskih poslopij... v turistične kapacitete. 
Tovrstne gradnje so v večini neskladne ali v nasprotju s prejetim OPN. Gradbena 
inšpekcija, razumljivo, ne zmore tovrstne mase prijav. Bled je na podlagi strokovne 
analize presegel maksimalno absorpcijsko zmožnost že za skoraj 3000 ležišč. 
 
Občina Bled ima območja, kjer je potrebno sistem kanaliziranja odpadnih fekalnih vod 
adaptirati, dograditi, skratka ustrezno urediti na način, ki ne bo ogrožujoč za blejsko 
jezero in ostale naravne vire in vrednote.  V viških turističnega obiska je kanalizacijski 
sistem preobremenjen in zato nevaren za okolje.  
Tovrstno reševanje problematike ni možno brez sodelovanja in pomoči države in 
državnih   institucij. 
   
Preobremenjenost občine s prometom zaradi katerega se rapidno slabša kvaliteta 
življenja občanov, turistov in obiskovalcev... Praktično vsakodnevni in stalni zastoji na 
vpadnicah in na vseh državnih tranzitnih cestah. Kakšna obremenitev je to na okolje in 
naravne danosti nima smisla posebej navajati.  Potrebna prednostna obravnava pri 
državnih projektih - npr. južna obvoznica. 
 
Obremenjenost jezera in jezerske sklede - divje parkiranje, divje kampiranje, ribiška 
dejavnost (vnos hranil preko vab), kopalci (regulacija kopalnih območij), čolni in plovila 
(ustrezna številčna regulacija), intenzivno kmetovanje (časovna in krajevna regulacija 
vnosa gnojnice), ukrepi za preprečevanje vnašanja invazivnih vrst živali in rastlin...  
 
Potrebna je ustrezna zakonska in enovita ureditev (zaščita) statusa pletnarjev in 
fijakarjev z upoštevanjem zgodovinskih dejstev. 
 
 
Potrebna je ustrezna in takojšnja formalna zaščita vseh vodnih virov. 
 



Zaradi zagotavljanja ustreznih regulacij prometa in različnih tokov obiska, lokalna 
skupnost potrebuje zakonsko podlago za uvedbo različnih oblik ekoloških taks, ki bodo 
namensko porabljene - za sanacijo turistično degradiranih območij, za investicije v 
posamezne ekološke produkte in projekte. Npr. (eko takse) za avtobuse... 

2. Priprava sprememb OPN. Glede na veliko nerešenih in neodgovorjenih vprašanj v 
povezavi z osnutkom predloga OPN in veliko ugotovljenih sprememb, ki so v nasprotju z 
znanimi strategijami in dejstvi, saj kot take spodbujajo negativne trende, ki si jih ne 
želimo, občinsko upravo naprošam, da pred vsakršno nadaljnjo obravnavo prostorskih 
aktov o tem  korektno seznani občinski svet, saj v nasprotnem primeru občinski svetnik 
ne more sprejeti odgovornosti za sprejem. 

ANETA VARL: 
Moj predlog oziroma pobuda je , da se nemudoma reši problem na Mlinem, glede avtobusarjev, 

ker je stanje nenormalno,avtobusarje, vodiče in agencije že predhodno opozorit, da se nimajo kaj 

zadrževati na cesti na Mlinem- avtobusna postaja. 

S strani občine Bled so bile kupljene in montirane elektronske table na obeh avtobusnih 

postajališčih, ki obveščajo voznike da zapustijo avtobusno postajališče.(Urška Kregar Cundrič). 

ANTON MEŽAN:  
1. Predlagam takojšnje nadaljevanje aktivnosti glede ureditve problema z meteorno 

kanalizacijo na Rečici, krak Kalan – Berložnik. Po zadnjem obisku pri Kalananovih je bila 
namreč izražena pripravljenost sodelovanja pri rešitvi problema. 
Problematika je vsem poznana in sicer je občina Bled večkrat obiskala g. Kalana, ki se s 

predlagano služnostno pravico za izgradnjo meteorne kanalizacije nikoli ni strinjal, kljub 

temu, da so ob večjih nalivih njegove površine ob objektu poplavljene in morajo posredovati 

intervencijske službe. Predlagamo, da glede na pripravljen idejni projekt Izvedba meteorne 

kanalizacije Za žago pripravimo služnostne pogodbe in jih posredujemo lastnikom zemljišča v 

podpis. (Franci Pavlič) 



 



 

 
2. Predlagam TAKOJŠNJO namestitev več klopi v senčne dele Zdraviliškega parka.  
       Pobuda je bila upoštevana. Nove klopi so bile v parku nameščene 12. 8. 2019. (Grega Indof) 
3. Na Prešernovi cesti padajo strešniki iz bivše Sodarjeve domačije. Predlagam, da občina 

opozori lastnika ali ukrepa drugače s ciljem zagotovitve varnosti mimoidočih. Enemu občanu 
je strešnik že razbil steklo na avtu. 
Občina Bled je dne 18.06.2019 z elektronskim sporočilom obvestila lastnika objekta, v vednost 
pa je bilo poslano tudi vzdrževalcu državne ceste – Gorenjski gradbeni družbi d.d., ki je za 
Prešernovo cesto odgovoren in ima pristojnost ukrepanja. (Urška Kregar Cundrič). 

4. Več občanov me je že vprašalo, če se s strani IEDC res prodaja TVD Partizan. Zahtevam, da v 
primeru resničnosti teh informacij na naslednji seji OS župan zagotovi prisotnost 
direktorice, da nam zadeve pojasni. Nepremičnina jim je bila prodana pred leti izključno na 
podlagi njenih obljub, da bo stavba v nekaj letih preurejena v čitalnico in druge prostore, 
katere nujno potrebujejo za nadaljnji razvoj in nemoteno delo. V primeru, da so se njihovi 
plani spremenili, naj zagotovi vračilo nepremičnine občini po isti ceni, saj je nismo prodali z 
namenom nadaljnje preprodaje in njihovega zaslužka. Hkrati jo je potrebno opozoriti, da je 
sodelovanje z lastnikom makadamskega parkirišča na območju parka (OPN) za občino 
nedopustno. 

5. Se bodo podjetju Prestor zaračunali penali zaradi v roku nedokončanih gradbenih del – 
Veslaška promenada ali se mu bodo odobrila dodatna plačila (v kakšnem znesku) zaradi 
mesec dlje trajajočih del? 
Ne. Z Gradbeništvom Prestor je bil sklenjen aneks k gradbeni pogodbi, rok izvedbe del podaljšan 

do 15.08.2019. Gradbena dela na Veslaški promenadi so zaključena.(Urška Kregar Cundrič) 

6. Kdo se je odločil za ponovno spremembo parkirnega režima na območju glavne avtobusne 
postaje? Prosim za seznanitev z dokumentacijo, ki je bila podlaga za preureditev. 
S strani občine Bled je bil izdan nalog za spremembo prometne ureditve na obstoječi avtobusni 
postaji kot posledica uvedbe potopnega stebrička pri Jelovici in umika motornega prometa iz 
blejske promenade. Na avtobusni postaji so bila urejena parkirna mesta za kratkotrajno 
parkiranje osebnih vozil, ki omogočajo brezplačno parkiranje za hitre opravke v ožjem središču 
Bleda. Z ureditvijo horizontalne prometne signalizacije se je izboljšala tudi prometna ureditev 
izvoza avtobusov na Cesto svobode. Hkrati pa smo s to ureditvijo pridobili tudi dodatno mesto 
za ustavljanje avtobusa. (Urška Kregar Cundrič). 

7. Prosim za čimprejšnjo namestitev dodatnih usmerjevalnih tabel in prometnih znakov, ki 
bodo preprečevali prometni kaos in zmedenost pešcev ter kolesarjev na Riklijevi cesti in 
cesti Pod skalo. 
Dodatna prometna signalizacija za usmerjanje motornega prometa je bila postavljena, 
dodatna prometna signalizacija za usmerjanje pešcev in kolesarjev ni potrebna. Pobudo za 
usmerjanje pešcev bomo upoštevali v sklopu usmerjevalnih totemov za pohodniške poti.(Urška 
Kregar Cunrič). 

8. Kdo je dal pobudo za izgradnjo stopnic na vrhu ceste Pod skalo v sedanji obliki, s sedanjim 
naklonom? Kdo je to projektiral? S strani občanov se slišijo pobude za vrnitev v prvotno 
stanje, saj so sedanje stopnice prestrme, sploh pa klančina za kolesarje, vozičke in invalide, ki 
je praktično nevarna in neuporabna. 
Občina je k ureditvi pešpoti Pod skalo pristopila zaradi dotrajanosti komunalne infrastrukture 

in cestnih površin. Projektne rešitve so bile izdelane na osnovi idejne zasnove » Prenova vaških 

jeder  ( Grad, Zagorice, Želeče, Mlino)«, ki jo je izdelal arhitekt Matevž Čelik, Januar 2005 in na 

osnovi prenove zunanje ureditve ob Diagnostičnem centru Bled. Izvedbeni načrt za izvedbo je 

izdelalo podjetje Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji d.o.o. iz Šenčurja. Z načinom 

izgradnje stopnic na območju Pod skalo so bili predvsem stabilizirani obstoječi oporni zidovi, 



ki niso v občinski lasti, in bi se lahko zaradi dotrajanosti porušili. Z ureditvijo poti se je hkrati 

uredila tudi javna razsvetljava in odvodnjavanje javnih in strešnih površin.(Franci Pavlič) 

9. Dajem pobudo za stalno namestitev zastave (na drogu) pri Prešernovem spomeniku pod 
cerkvijo. 
Pobuda je bila posredovana projektantski ekipi, ki je zmagala na natečaju in trenutno 
pripravlja PZI za prenovo promenade. Do postavitve droga se mora opredeliti še Zavod za 
varstvo kulturne dediščine, saj s tem posegamo v vplivno območje spomenika. Ustrezna rešitev 
bo vključena v PZI za prenovo promenade.(Grega Indof) 

10. Zakaj ni videti robota za čiščenje jezera na delu? Koliko ur je opravil v letu 2019 – prosim za 
podatek po mesecih in opredelitev do vprašanja, ali je se še vedno zdi pristojnim, da je bil 
nakup smiseln? 

        Robot za čiščenje jezera je bil dobavljen kot posledica konsenza med ARSO-Občino Bled-   
        Čolnarsko združenje Pletna. Robot smo pričeli uporabljati na Infrastrukturi d.o.o. v začetku   
        junija. Dnevno se z robotom čisti Grajsko kopališče in po potrebi tudi druge predele jezera.  
       Sam robot ne vsebuje opcije štetja delovnih ur, po ocenah pa je opravil preko 100 ur v tem  
      poletju. (Jaka Bassanese).  
11. Kako se bodo sanirale razpoke – najmanj 16 jih je – na  novo utrjeni pešpoti med fijakerji in 

občino? Bomo lahko upoštevali reklamacijo ali bomo tako kot v primeru stopnic pri veslaški 
hišici ponovno prevzeli plačilo sanacije sami? 
Gre za testno polje brezbarvnega asfalta, ki ga je občina Bled ponudila za izvedbo. Razpoke 
bodo sanirane s strani dobavitelja materiala na račun izvajalca.(Franci Pavlič) 

12. Ne strinjam se z izgradnjo zalivalnega sistema v mesecu juniju, saj se takšni posegi v 
centralnem parku izvajajo jeseni in zgodaj spomladi, ne pa v poletnih mesecih! 
Z izgradnjo zalivalnega sistema smo pričeli v mesecu marcu. Dela so bila prekinjena med 
velikonočnimi in prvomajskimi prazniki ter zaradi razmočenega terena, saj bi delo v deževnih 
obdobjih in razmočenih tleh povzročilo večje erozije.  
Z deli smo nadaljevali šele v drugi polovici maja večje gradbene posege pa končali 6.6.. Po 
končanju gradbenih del smo pričel s finimi deli (montaža šob, črpalk in elektornike). 
Zatravitev izkopov ni prišla v upoštev po končanju projekta, saj so bile na sporedu prireditve. 
Kakršnokoli delo v zvezi s tem bi bilo potrebno v prihodnje ponoviti. Obenem je projekt 
postavitve namakalnega sistema, predvsem pa same sanacije travnatih zelenic po njem, 
časovno precej obširen in zahteven projekt, ki ga želimo izvesti strokovno in zahteva precej 
vloženega časa ter truda. Vseeno smo se potrudili, da z izgradnjo in sanacijo in delnim 
zatravljanjem izkopov, nismo pretirano motili obiskovalcev. 
Ob obilici dela pri ostalih projektih (obsežnejšo zatravitvijo Petrola, ocvetličenjem Bleda, 
priprave gred za zasaditev trajnic, pletjem zapuščinskih zapleveljenih gred, rezi živih mej, 
košnje in nitkanja zelenic, obsežnejših arborističnih del na drevesih,…), smo vseeno gradnjo 
namakalnega sistema opravili s čim manjšim vplivom na okolje.  
V parkih se izvajajo sistematska in strokovna dela z namenom, da uredimo centralne parke in 
gredice do te mere, da bo v prihodnje potrebno le še sprotno vzdrževanje, ki bo prihranilo 
ogromno časa in nenazadnje tudi denarja. Stalno delujemo na več različnih področjih, delo pa 
izvajamo kvalitetno, zato za izvedbo porabimo več časa, kar pa se v prihodnosti izrazi na 
uspešnejši izvedbi, lepšemu izgledu in lažjemu in cenejšemu vzdrževanju. Bistvo pa je, da se bo 
v prihodnosti naš trud vsekakor obrestoval in povrnil. (Jakob Bassanese). 

13. S kakšnim namenom se dviga količek pri Jelovici za zaporo Jezerske promenade, če so 
strokovne službe istočasno z namestitvijo količka spremenile tudi prometni režim pri IEDC-
ju in dovolile s prometnimi znaki, da se v času dvignjenega količka pri Jelovici ter tudi sicer 
lahko dostopa do Jezerske promenade po cesti mimo IEDC-ja? 
Uvedba potopnega stebrička pri Jelovici sledi celostni prometni strategiji Bleda in hkrati tudi 
sprejetemu OPPN Ožje središče Bleda. Prometna ureditev OPPN ožje središče Bleda predvideva 
popolno zaporo tudi na mestu pod IEDC. Zaradi mehkejšega prehoda na nov prometni režim je 
bil uveden dvosmerni promet s smeri IEDC proti Festivalni dvorani. Obdobje postopnega 



uvajanja opisanega prometnega režima je namenjeno tudi temu, da si stanovalci in ostali 
upravičenci uredijo dovolilnice za prehod na blejsko promenado.(Urška Kregar Cundrič). 

14. Na Poljski poti med kapelico in potokom so bili v času gradnje SRC zaradi nestrokovnih in do 
lastnikov zemljišč nesramno izvedenih vzdrževalnih del odstranjeni mejniki parcele. 
Strokovne službe so se odzvale na prošnjo družine Beton in so pripravljene postaviti mejnike 
po novi izmeri, ki pa je drugačna od prejšnje situacije in bi sedanji lastniki izgubili del 
zemljišča. Strokovne službe trdijo, da bi bilo potrebno za natančno določitev mej odmeriti 
celotno parcelo, vendar naj strošek meritev treh strani parcele nosi lastnik. To je 
nedopustno! Če ne bi malomarni izvajalci odstranili mejnikov, teh težav in posledično 
stroškov za občane - lastnike ne bi bilo. Zato menim, da je dolžna občina preko krivca za 
nastalo situacijo poskrbeti, da bodo lastniki imeli vse urejeno v prvotno stanje brez dodatnih 
stroškov, daj te situacije niso povzročili sami! 
Parcelna meja med 876/1 (občina Bled) in 135/4 (Beton) ni urejena, zato gre pri navedeni 
parcelni meji lahko za geodetska odstopanja oz. geodetsko toleranco. S strani strokovnih služb 
je bilo lastniku parcele obrazloženo kaj pomeni, da parcelna meja ni urejena. Lastniku parcele 
je bilo predlagano, da lahko naroči ureditev meje, pri čemer občina Bled nosi stroške v 
primeru, da se po odmeri izkaže, da poljska pot posega na zemljišče lastnika 135/4. Mejnikov 
parcel na tem delu ni odstranil nihče, ker niso bili vidni, saj je bila zadnja odmera na tem delu 
izvedena več kot 15 let nazaj. Občina Bled je naročila geodeta, ki je po podatkih geodetske 
uprave postavil informativne točke meje med 876/1 in 135/4, o katerih je bil obveščen tudi 
lastnik. Kot navajate v vprašanju se je izkazalo, da bi lastnik na delu občinske poti izgubil del 
zemljišča. Občina Bled ni dolžna oz. ne sme naročati odmere na privatnih zemljiščih, razen na 
delih, kjer na parcele neposredno meji.(Urška Kregar Cundrič) 

15. Ali sejnine za seje tisti, ki predčasno zapustijo sejo ali pridejo kasneje, prejmejo v celoti ali 
prejmejo le del, ki jim pripada glede na njihovo prisotnost? 
Sejnine se obračunajo glede na prisotnost – v odstotkih –  celotna seja je 100 %, potem pa se 
izračunajo sorazmerni deleži, tudi za 10 min prisotnosti – vse prisotnosti so navedene tudi v 
zapisniku , prisotnost pa je razvidna tudi iz podatkov glasovalne naprave. Enako velja tudi za 
vsa delovna telesa, katerih priloga pa je vedno lista prisotnosti.(Pretnar Vlasta) 

16.  Sprašujem,  zakaj lahko gostje in zaposleni hotela Triglav brez kazni parkirajo na zelenici ob   
 drevoredu, kdo je plačal e-polnilnico pred hotelom, kdo je določil lokacijo, bodo tudi drugi  
 hoteli in namestitve v bodoče deležni te ugodnost s strani občine in zakaj se je polnilnica  
 postavila na sredino pešpoti, da zdaj ovira pešce in mamice z vozički. 
E-polnilnica pred hotelom je bila postavljena s sredstvi Ekosklada. Gradbena dela in plačilo 
električne energije bremeni Hotel Triglav.  
Občina Bled se je januarja 2017prijavila na razpis Ekosklada za sofinanciranje nakupa 
električnih polnilnic (Občina Bled naj bi le posodila ime za črpanje sredstev, zgodbo o 
elektromobilnosti so začeli na Turizmu Bled pod vodstvom tedanjega direktorja). Ideja je bila, 
da nabavimo 10 električnih polnilnic in le te razpršimo po celotnem Bledu (od javnih površin 
do zasebnih / predvsem turističnih površin). Imeli smo kar nekaj sestankov na temo, kdo si želi 
el. polnilnice, med povabljenci so bili hotelirji in nekateri ostali ponudniki turističnih 
namestitev. Po tem, ko smo predstavili pogoje postavitve el. polnilnic, se je kar nekaj 
zasebnikov umaknilo, češ da ne morejo zagotoviti ustrezne predpriprave polnilnice (težava je 
predvsem z močjo el. energije). Z lastniki, ki so sprejeli pogoje so bile sklenjene tripartitne 
pogodbe, v katerih je določeno, da lastniki zemljišč nosijo vse stroške gradbenih del, električne 
energije in neupravičenega dela sofinanciranja. Možnost, da bi do el. polnilnice pod 
ugodnejšimi pogoji prišli, so torej imeli vsi, na koncu so se zanje odločili le Hotel Triglav, TNP, 
Zavod za kulturo Bled, Hotel Triglav in Hotel Jelovica. (Bojana Lukan) 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki je v konec maja 2019 
prejel več dopisov občanov, ki se nanašajo na nedovoljeno ustavljanje in parkiranje na 
Kolodvorski cesti v drevoredu. Na podlagi pobude je redarstvo poostrilo nadzor. Ker nadzor 
nad določili Zakona 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) izvaja tudi policija, jo je MIR pisno 
seznanil z relevantno problematiko.(Primož Lah) 

17. Prosim  za podatek, v koliko primerih je v letih 2006 do danes odvetnik Zdravko Rus 
zastopal Občino Bled in kakšen je bil skupen strošek njegovih storitev za Občino Bled. 
Prosim tudi za podatek, ali je s strani Občine Bled v tem trenutku odvetnik Zdravko Rus 
pooblaščen za zastopanje občine v kakšnem primeru? 
Odvetnik Zdravko Rus je Občino Bled od leta 2006 do danes zastopal v spodaj navedenih 
primerih:  
Gradis (327€) 
WTE (138€) 
Horak (11.930€) 
Miks (49€) 
Černe (300€)  
denacionalizacija Hotel Petran, začetek postopka še pred l. 2006 (8.186€) – postopek še v teku 
predlog sodišču za sodni depozit razlastitev Slivnik (2.226€) – postopek še v teku 
tožba za služnost TD Gorje – Vintgar (1.878€) – postopek še v teku 
skupaj  znesek njegovi storitev znaša 25.034€. 
 
Potem so še plačila, ko je zastopal nasprotno stranko in je bilo plačilo odvetniških storitev del 
dogovora/pogodbe: 
zastopanje Kavčič SRC (1.148€) – postopek še v teku 
zastopanje Ferjan služnost Ribno sever (196€) 
Sodni depozit v višini 52.785€ je bil pa predan le v začasno hrambo do rešitve zadeve na 
sodišču oziroma do pologa na sodišče. (Jančič Barbara). 

 
MILAN REJC: 
Obseg najema zunanjih izvajalcev - outsorcing 
Prosim za odgovore na spodnja vprašanja.  

1. Kolikšen je obseg zunanjega izvajanja storitev (outsourcinga) v občinski upravi, v javnih 
zavodih, v javnih podjetjih ter v podjetjih v večinski občinski lasti? Odgovor naj zaradi 
primerjave zajame aktualno stanje in stanje v zadnjih treh letih.  
Občinska uprava: 2016 = 17.783,08 € 
                                   2017 = 38.344,99 € 
                                   2018 = 42.526,31 €  
                                    2019 1.1.2019 do 5.9.2019  = 30.132,38 € (Nataša Hribar) 
Zunanjemu izvajalcu je Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled oddala »Izvajanje 

prehranskih storitev v šolski kuhinji« (Nataša Ahačič) 

Zavod za kulturo Bled posreduje podatke za lansko leto o glavnih stroških zunanjega 

izvajanja storitev za ki se v +/-enakih zneskih ponavljajo tudi v prejšnjih letih: 

 Sistem varovanja : 91.572 EUR 

Varovanje objektov, prireditev itn. – zavod za opravljanje teh storitev ni 

Registriran, v primeru internega pokritja bi potrebovali stalno 4-5 delavcev 

 Stroški informacijskega sistema : 137.997 EUR 

Stroški franšiznega dogovora za sistem identifikacije obiskovalcev gradu,  

ki je vezan na obseg prodaje vstopnic na grad in analize prometa, stroški 

video nadzora, wifi pokritja itn. Nimamo lastnih strokovnjakov za to. 

 Stroški čiščenja – Blejski grad – 35.553 EUR – zaradi specifike prisotnosti 

izvajalca na lokaciji ( kratek reakcijski čas na dogodke, ki se dnevno pojavljajo 

in so v povezavi z visoko frekvenco obiska ) je ta rešitev zelo racionalna,  

sicer bi potrebovali ca 4 – 5 zaposlitev. 

 Stroški gradbenega nadzora, finančnega svetovanja, kadrovskega svetovanja, 

Prevodov, projektnega svetovanja 110.453 EUR 



Strokovnjakov iz tega področja nimamo, aktivnosti se pojavljajo občasno in  

Ni racionalno, da bi za to imeli stalno zaposlene.   

Ostali stroški so posamični in vezani na organizacijo prireditev in aktivnosti upravljanja 

objektov, ki so občasne narave in stalno zaposlovanje ne bi bilo racionalno.(Matjaž 

Završnik). 

2. Katere vrste storitev so bile predmet zunanjega izvajanja? 
 Občinska uprava: svetovanje pri kadrovskih zadevah, davčno svetovanje, študentsko delo 
za vsa področja, odvetniške storitve, izvajanje storitev pooblaščene osebe za varstvo 
podatkov,  storitve izdelovanja analiz, strokovnih podlag, novelacij odlokov,…(Nataša 
Hribar) 
Storitev OŠ: izvajanje prehranskih storitev v šolski kuhinji in prevzem delavcev za čas 
trajanja pogodbe. Ustanovitelj je oddal zunanjemu izvajalcu v upravljanje kurilnico na 
matični šoli in obeh podružničnih šolah.(Nataša Ahačič) 
Vrtec najema zunanje izvajalce za: 
-        dodatno strokovno pomoč, mesečni strošek v povprečju 3000 eur 
-        računalniške programe v podporo delovanja vrtca (prehrana, plače, vpisi, obračuni 
staršem), 410 eur /mesec ter vzdrževanje računal opr. (pogodba po opravljenih urah) 
-        pregledi varnosti in varstva pri delu (61 eur/mesec), požarnih sistemov (116 
eur/mesec), dvigala (95 eur/mesec), priložnostno servisni pregledi (tehnično področje) 
-        občasno (enkrat na 3 leta) še pomoč pri izpeljavi javnih naročil (enkraten strošek 
1525 eur) ter revizija (enkraten strošek 1520 eur)(Helena Ule) 
 

3. Zakaj jih navedene organizacije niso izvajale z zaposlenimi delavci?  
Zunanji izvajalec je prevzel naše delavce (torej so kuharice iste, kot so bile prej zaposlene v 
šoli). Zaposlene so zadovoljne s tem, ko so zaposlene pri zunanjem izvajalcu (boljše je 
plačilo za opravljeno delo, izvajajo tudi nagrajevanje delavcev, veliko imajo izobraževanj). 

              Za šolo pa so prednosti:  
- Nimamo kadrovskih težav: v primeru bolniških odsotnosti, kadre zagotavlja zunanji 

izvajalec (namreč šola nadomeščanj ne more tako hitro zagotoviti). Zunanji izvajalec 
skrbi za izobraževanje delavcev, varstvo pri delu, zdravniške preglede, varovalno 
obleko… prevzel je vso skrb za delavce. 

- Ob razpisu smo postavili visoke standarde, ki jih zunanji izvajalec upošteva in nimamo 
težav z zagotavljanjem kvalitetnih živil (posamezne šole se soočajo s težavami, da se 
jim na razpise ne prijavi nihče…) 

- Zunanji izvajalec ima zaposlene diplomirane živilske tehnologe, ki oblikujejo in 
pregledujejo HCCP dokumentacijo, ter izvajajo notranje nadzore vsaj enkrat tedensko. 
Ti nadzori so strogi in odkar kuhinjo vodi zunanji izvajalec, še nikoli nismo imeli 
kakršnih koli težav s strani inšpekcijskega nadzora ZZZV RS glede čistoče in 
standardov.(Nataša Ahačič) 

Svojih kadrov Vrtec za zgoraj omenjeno ne zaposlujemo ker: ali ni sistemizirano del. mesto 
ali nimamo ustreznega kadra/znanj ali tako zahteva tehnika in tehnologija.(Helena Ule) 

4. Koliko novih zaposlitev bi bilo potrebnih, da bi te storitve opravili zaposleni v občinski 
upravi, v javnih zavodih, v javnih podjetjih ter v podjetjih v večinski občinski lasti? 
Potrebnih bi bilo 5,5 novih zaposlitev, hkrati pa tudi poskrbeti za nadomeščanje bolniških 
odsotnosti.(Nataša Ahačič) 

              Vprašanja so postavljena v smislu informacij javnega značaja! 
5. Pobuda: Reditelj na avtobusnih postajah na Mlinem 

Kot sem obveščen, se že 3 leta prosi in predlaga vzpostavitev reditelstva na avtobusnih 
postajah ob pristanišču na Miinem. Med marcem in oktobrom tam skoraj svak dan 
čakamo, da trije turistični avtobusi na enem postajališču, ali napolnijo ljudi, ali se sprosti 
promet z druge strani. 
Reditelj bi imel dovolj dela:urejal parkirane avtobuse, da bi promet po regionalni cesti 
normalno potekal preprečeval bi motoristom parkiranje na plaži,ko je potrebno 



pomagal ljudem čez cesto. Nazadnje so bile s strani občine dane obljube, da bo 
reditelj plačan iz pristaniških pristojbin,pa reditelja vedno ni. Vsa tehnika, ki se 
nameščena za opozarjanje voznikov avtobusov nima pravega učinka. Na Mlinem naj se 
določi reditelj, ki bo skrbel za varen promet mimo postajališč na regionalni cesti, varen 
prehod skupin čez cesto, upravljal potopni stebriček, dajal informacije voznikom 
avtobusov in gostom, preprečeval motoristom prehod na kopalno območje ipd. Plačilo 
reditelju si lahko razdelijo v deležih Občina Bled, Blejski otok d.o.o. in združenje Pletna. 
S strani občine Bled so bile v ta namen kupljene in montirane elektronske table na obeh 
avtobusnih postajališčih, ki obveščajo voznike da zapustijo avtobusno postajališče. Verjetno 
je bil problem ravno v času poletne turistične sezone (avgust) ko so bile table zaradi okvare 
na popravilu. Po dogovoru s čolnarskim združenjem Pletna je bil eden izmed čolnarjev 
prisotnih na Mlinem na voljo tudi za za usmerjanje avtobusov s postajališča. V bodoče 
bomo spremljali prometno situacijo in v kolikor bo to potrebno zadevo reševali tudi z 
rediteljem za katerega podajate pobudo. (Urška Kregar Cundrič) 
 

6. Pobuda: Ogrožen vir pitne vode za več kot 15.000 prebivalcev Bleda in okolice. Glede na 
to, da na pobudo oziroma vprašanje, dano na 3. seji OS Občine Bled nisem prejel 
ustreznega odgovora glede Pernikov in širitve vodovarstvenega območja (WO) pozivam 
občino: naj na vsaki seji OS poroča, kaj se dogaja z uredbo o širitvi VVO,  zakaj se 
sprememba uredbe ne premakne nikamor že 5 let, kaj je treba storiti oziroma kaj ovira 
sprejetje oziroma dopolnitev omenjene uredbe, Poroča naj se na vsaki seji do sprejetja 
uredbe. Voda je ustavno zagotovljena dobrina in o njej nam mora biti znano vse. Prosim 
za pisni odgovor. 
V nadaljevanju  je odgovor Ministrstva za okolje in prostor glede aktivnosti na področju 
priprave in sprejemanja uredb o VVO: 
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Gospodarska zbornica Slovenije  
g. Sebastijan Zupanc 
komunalaAgzs.si  
Številka: 007-341/2019/2  
Datum: 11. 7. 2019  
Zadeva: Aktivnosti na področju priprave in sprejemanja uredb o vodovarstvenih 
območjih 
— odgovor na dopis 
Zveza: Vaš dopis, brez št. z dne 13. 6. 2019   
Spoštovani, 
na Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: ministrstvo) ste posredovali 
dopis iz katerega izhaja vaša skrb zaradi stanja na področju priprave in sprejema 
uredb o vodovarstvenih območjih. Opozarjate, da na obrnočju Slovenije v večini 
primerov veljajo občinski odloki o varovanju vodnih virov, ki so zastareli in jih v 
skladu z določili zakona o vodah ni mogoče več spreminjati. Prosite, da vam 
ministrstvo posreduje ažurne podatke o sprejetih uredbah, o uredbah v pripravi z 
navedbo faze postopka ter o načrtih glede dokončne uveljavitve določb zakona o 
vodah v zvezi z zaščito vodovarstvenih območij. 

mailto:gp.mop@gov.si
http://www.mop.gov.si/
http://komunalaagzs.si/


Ministrstvo vam odgovarja sledeče: 
V skladu z Zakonom o vodah (Uradni list RS, št.  67/02, 110/0 — ZGO-1, 2/04 — 
ZZdrl-A, 41/04 — ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; v nadaljevanju: ZV-
1) se na ministrstvu od njegove uveljavitve pripravljajo predpisi oz. uredbe o 
vodovarstvenih območjih (v nadaljevanju: uredba o VVO). Tukajšnje ministrstvo je 
pripravljavec predpisov, končna obravnava predpisa in sprejem le-tega je v 
pristojnosti Vlade RS. 
Na območju Slovenije veljajo naslednje uredbe  0 VVO in njihove spremembe:  

zap. 
št. 

naslov predpisa uradna objava 

1.   
Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa  

. 
vodonosnikov za območje občin Cmomelj, Metlika in 
Semič 

Uradni list RS, št. 
53/16  

2.   

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo 

vodonosnikov za območje Celja in Žalca 

vodonosnikov..
  

 

Uradni list RS,
 25/16  

3.   
Uredba o vodovarstvenem območju za 

vodna telesa vodonosnikov na območju 

Slovenj Gradca  

Uradni list RS, št.  

56/15, 21/18  

4.   
Uredba o vodovarstenem območju za vodno telo 

vodonosnika Ljubljanskega polja 
Uradni list RS, št. 
43/15  

5.   
Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo 

bodonosnikov na območju občine Jesenice  

Uradni list RS, 

št. 62/13, 92/14  

6.   
Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo 

vodonosnikov na območju občine Jezersko 
Uradni list RS, št. 
24/12  

7.   
Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo 

vadonosnikov za območja občin Šmartno ob Paki, 

Polzela in Braslovče  

Uradni list RS, 

št. 98/11 

93/13 in 84/16  

 

 
8 

Uredba o vodovarshenem območju za vodno telo 

vodonosnikov Rižane  

Uradni list RS, št. 
49/08,  

72/12, 69/13  

9 
Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo 

vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane  

Uradni list RS, št. 
115/07, 

9/08, 65/12, 93/13  

             10     
Vodonosnikov Uredba o vodovarstvenem območju za 

vodno telo v Dravsko-ptujskega polja  
Uradni list RS, št 
59/07,  

. 
32/11, 24/13, 79/15  

11.   

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo 

vodonosnika Apaškega polja  

Uradni list RS, št. 
59/07, 

32/11, 22/13, 79/15  

12.   

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo 

vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške 

dobrave in Dravskega polja 

Uradni list RS, ät. 
24/07, 

32/11, 22/13, 79/15  

           13 .  

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo 

vodonosnika Selniške dobrave  

Uradni list RS, št. 
72/06,  

32/11, 22/13, 79/15  
 

Priprava predpisov za zavarovanje zajetij za javno oskrbo prebivalstva s pitno vodo je 
zahteven proces, ki traja daljše časovno obdobje. Pogosto na dolgotrajnost celotnega 
postopka vplivajo številni predlogi deležnikov, ki se tekom celotnega postopka 
vključijo v proces priprave predpisa. Dogaja se, da deležniki (zlasti lokalne skupnosti 
in/ali upravljavci) še v fazi priprave predloga uredbe (torej tik pred medresorsko 
uskladitvijo) podajajo nove predloge, ki jih je treba preveriti s strokovnega vidika. 



Preveritev pripravi hidrogeolog in priprava takega strokovnega mnenja traja 3-4 
tedne. Le na podlagi strokovno utemeljene preveritve je mogoče predlog upoštevati 
oz. zavreči. 

Ministrstvo se zaveda, da je v Sloveniji veliko območij za katere še niso pripravljene 
uredbe o WO, zato pri pripravi le-teh vzpostavlja nov način sodelovanja in sicer z 
vključitvijo lokalnih skupnosti v sam proces priprave predpisa že v najzgodnejši fazi 
priprave. Pred začetkom izdelave strokovnih podlag ministrstvo pozove lokalno 
skupnost, da na podlagi seznama izdanih vodnih dovoljenj za javno oskrbo s pitno 
vodo predloži vse, že v preteklosti izdelana strokovna gradiva, ki so osnova za 
pripravo strokovnih podlag. Odziv lokalnih skupnosti je zero različen, ponavadi pa 
traja kar nekaj časa (mesecev), da ministrstvo uspe pridobiti vsaj del 
razpoložljivih gradiv. V času priprave strokovnih podlag sledijo s strani 
izdelovalca le-teh terenski ogledi zajetij in v kolikor izdelovalec ugotovi, da 
potrebuje dodatne informacije o samem zajetju, se skliče sestanek s predstavniki 
lokalnih skupnosti ter izvajalci javne službe. Pred pričetkom priprave uredbe o  
WO ministrstvo skupaj z izdelovalci strokovnih podlag te predstavi lokalni 
skupnosti ter izpostavi zaznana neskladja z obstoječimi dejavnostmi. Ker na 
predvidenem vodovarstvenem območju ob pripravi strokovnih podlag ni mogoče 
zaznati vseh obstoječih, pa tudi ne načrtovanih dejavnosti, se lokalno skupnost 
zaprosi, da s pomočjo grafičnih podatkov o vodovarstvenih območjih preveri 
namensko in dejansko rabo prostora ter da ministrstvo opozori na dejavnosti, ki 
na predstavitvi strokovnih podlag niso bile izpostavljene in bi lahko imele vpliv na 
količinsko in kakovostno stanje voda. 

Na ministrstvu so v pripravi naslednje uredbe o VVO, ki so že bile v javni objavi in 
trenutku v ponovni v javni obravnavi: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V kolikor na (dopolnjene) predloge uredb ne bo danih novih predlogov za preveritev, 
ministrstvo načrtuje, da bo vlada do konca leta sprejeta dodatne tri uredbe o 
vodovarstvenih območjih. V javni obravnavi je tudi en osnutek uredbe o VVO. 

območje uredb o VVO faza v postopku predviden sprejem 
uredbe 

Uredba o vvdovare&nih območjih 

Škofja Loka - Gorenja vas-

Poljane 
dopolnjen predlog do konca leta 2019  

Uredba o modovarstenem 

območju Ormož, Središče ob 

Dravi, Sv. Tomaž in Ljutomer(del) 
predlog  jesen 2019  

Uredba o vodovarstvenih območjih 
Novo mesto,  

D. Toplice, Straža, Mirna 

Peč, Šentjernej, Škocjan, 

Am. Toplice, Žužemberk 

 

dopolnjen predlog 

do konca leta 2019  

Uredba o vodovarstvenih 

območjih Postojna-Cerknica, 

Bloke, Loška dolina, Pivka 

osnutek 
do konca leta 2020  

  



4 

V teku je priprava tudi drugih treh uredb, katere bodo v javno obravnavo dane 
še v tem letu in bi lahko bile sprejete v naslednjem letu. Na m inistrstvu so v 
pripravi naslednji osnutki uredb o WO:  

območje uredb o VVO faza v postopku 

predvidena javna  

obravnava osnutka  

uredbe  

Uredba o vodovarstvenih 
območjih Tržič 

priprava osnutka do konca leta 2019  

Uredba o vodovarstvenih 

območjih Bled - Gorje 
priprava osnutka do konca leta 2019  

Uredba o vodovarstvenih 

območjih Domžale, Menges, 

Moravče, Lukovica Trzin  

pri prava osnutka  
do konca leta 2019  

 

Ministrstvo je z novim pristopom v celotnem postopku priprave strokovnih podlag in uredb o WO 

že naredilo prve korake k izboljšanju stanja na področju zavarovanja zajetij za javno oskrbo s 

pitno vodo. Izboljšanje razmer na področju zavarovanja zajetij bo mogoče doseči le s 

konstruktivnim sodelovanjem lokalne skupnosti v celotnem postopku. Ob tern vas prosimo, da 

ko boste svoje člane obveščali o stanju na področju priprave in sprejema uredb o WO, da jih 

seznanite, da naj skupaj z lokalno skupnostjo, ki je na svojem območju odgovorna za javno 

oskrbo s pitno vodo, aktivno sodelujejo s tukajšnjim ministrstvom v celotnem procesu priprave 

predpisa. 

Pripravila:  
Irena Oven 
Podsekretarka 

 
  

Vesna UGRINOVSKI 

V. D. GENERALNEGA DIREKTORJA  

DIREKTORATA ZA VODE IN INVESTICIJE  

   

Poslati naslovniku po elektronski pošti.(Franci Pavlič) 

 
 

7. Vprašanje: Kdo upravlja s parkiriščem pri nekdanji telovadnici TVD partizan? 
Sprašujem, kdo upravlja s parkiriščem in ali so bila za izvajanje parkirne dejavnosti 
izdana vsa potrebna soglasja? 
Prosim za pisni odgovor. 



8. Pobuda ukinitev parkiranje v naravni vrednoti (NV) in kulturni dediščini (KD) Lipov 
drevored na kolodvorski 
Na Kolodvorski cesti, na Rečici se v drevoredu pojavljajo stalna parkirišča nasproti 
hotela Triglav. Gre za območje NV in KD, ki ga je treba ohranjati v čim boljšem stanju. Po 
odprtju hotela Triglav so se začela parkiranja v drevoredu. Zemljišče, na katerem so 
posajene lipe je v lasti občine. 
Iz smeri železniške postaje proti Rečici so v drevoredu nameščeni količki za omejitev 
parkiranja, potem izginejo, potem se pojavi polnilnica za električna vozila. Naprej od 
polnilnice so vsak dan v drevoredu parkirana (ista) vozila, travne ruše ni več. Na 
kolesarsko-peš poti je bil v smeri proti Rečici tudi znak prepovedano parkiranje, ki je bil 
odstranjen (kol še stoji), obveščena je bila občina, zgodilo se ni nič in znaka že vsaj eno 
leto ni nazaj. Nelegalno parkirišče se je razširilo do stavb, v katerih so bivali ljudje že 
pred odprtjem hotela Triglav in zdaj parkirajo tam tudi oni. Nikoli do sedaj na avtih ni 
obvestila redarstva. 
Prihaja sezona in treba je nemudoma ukreniti vse, da se ne ponovi divje parkiranje v 
celotnem drevoredu in posledično s plastičnim trakom polepljen del drevoreda, razen pri 
hotelu Triglav, kjer plastičnega traku ni. Plastični trak ne spada v KD in NV, treba je ali 
postaviti tipsko vrvno ograjo ali drug način v skladu s smernicami ZVKD in ZVN! 
Zahtevamo, da se nemudoma prepove in od zdaj naprej sankcionira vse parkiranje v 
drevoredu na strani med cesto in železnico. Divje parkirišče vabi ostale prišleke, da 
tudi sami nekaznovano parkirajo v drevoredu. Drevoredi niso bili posajeni za 
parkiranje v senci ampak za pešce in kolesarje, ki jim lipe dajejo senco.  
Če obstaja najemna pogodba za del občinskega zemljišča, danega v najem hotelu Triglav 
ali stanovalcem, naj se preveri, če je v skladu z določili za NV in KD in naj se, če ni, takoj 
odpove. 
Priloga komunikacija med DVO in Občino in slike iz različnih časovnih obdobij   
From: Društvo za varstvo okolja Bled [mailto:dvo.bled@protonmail.com]  
Sent: Wednesday, December 05, 2018 12:52 PM  
To: Občina Bled  
Cc: miro.kapus@gmail.com  
Subject: Zahtevek za dostop do informacij javnega značaja Kolodvorska 
Pozdravljeni, 
v Društvu za varstvo okolja zahtevamo vso dokumentacijo, ki ste jo v zadnjih dveh letih 
izdelali, poslali, prejeli itd glede Naravne vrednote in kulturne dediščine Lipov drevored 
na Kolodvorski, kako je na tern območju uejeno parkiranje, torej ali je parkiranje med 
drevesi dovoljeno ali ne, soglasja ZVKD, ZVNRS,... 
Zahtevano nam posredujte v elektronski obliki, če je dokumentov preveč pa nam najprej 
pošljite spisek dokumentov, katere bomo sami izbrali. Sklicujemo se na zakon o dostopu 
do informacij javnega značaja. 
Lep pozdrav, Miha Žvan, tajnik  
From:  
Aleksandra Žumer <aleksandra.zumer@bled.si>  
Tuesday, December 18, 2018 11:43 AM  
To : dvo.bled@protonmail.com <dvo.bled@protonmaii.com> 
CC Občina Bled <obcina@bled.si>  
Spoštovani! 

Po pregledu knjiženih zadev (prejete, oddane pošte, internih dokumentov), po preverbi pri 
zaposlenih občine Bled za prostor, promet in izvedbo projektov ugotavljam, da v zadnjih 
dveh letih občina ni izdelala, prejela, poslal idr. nobenega dokumenta vezanega na naravno 
vrednoto in kulturno dediščino Lipov drevored na Kolodvorski cesti. Torej vam 
dokumentacije ne morem poslati, saj z njo ne razpolagamo. 
S spoštovanjem,  
Aleksandra Žumer  
Pooblaščena za IJZ  

mailto:dvo.bled@protonmail.com%5D
mailto:miro.kapus@gmail.com
mailto:aleksandra.zumer@bled.si
mailto:dvo.bled@protonmail.com
mailto:dvo.bled@protonmaii.com
mailto:obcina@bled.si


 
From: 
 
Društvo za varstvo okolja Bled <dvo.bled@protonmail.com>  
Sent 
05/14/2019 (20 days ago)  
To: Aleksandra Žumer 
Pozdravljeni, 
niste nam popolnoma odgovorili na našo prošnjo oz. vprašanje. Dokumentacije nismo prejeli, 
ker je ni, zanima pa nas še vprašanje, kako je v tern drevoredu urejeno parkiranje. 
Več stalnih (nasutih) parkirišč je na občinski parceli na tem območju nasproti hotela, med cesto 
in poš-kolesarsko potjo. Ali tam občina (in ZVKD ter ZVN) dovoli parkiranje? 
Hvala in lep pozdrav,  
Miha Žvan, DVO Bled  
From:  
Aleksandra Žumer <aleksandra.zumer@bled.si>  
Wednesday, May 15, 2019 7:40 AM  
To: Društvo za varstvo okolja Bled' <dvo.bled@protonmail.com> 
CC : Občina Bled <obcina@bled.si> 
Spoštovani! 
Hvala za vaš odziv. 
Vaše vprašanje glede parkiranja sem posredovala zaposleni, ki na občini pokriva promet (ga. 
Cundrič), da vam skladno z uredbo o upravnem poslovanju pripravi želena pojasnila. 
S spoštovanjem,  
Aleksandra Žumer 

mailto:dvo.bled@protonmail.com
mailto:aleksandra.zumer@bled.si
mailto:dvo.bled@protonmail.com
mailto:obcina@bled.si


 
 



 



 

 



 

9. Pobuda: Takojšnja zaustavitev del na cesti od Grajskega kopališča do Male 

Zake, Veslaška promenada 

Dela na cesti Veslaška promenada trajajo že skoraj eno leto. Sedaj, v času 

turistične sezone še najbolj izrazito. Cesto zaseda težka mehanizacija. Prehod 

ljudi, kolesarjev in peščev je nevaren. Dajem pobudo, da se takoj ustavijo dela. 

Cesto, v delu, ki še ni, nasuje s peskom in z deli nadaljuje v oktobru 2019.  
Prosim za takojšnji ustni in nato še pisni odgovor. 

 

 
 

ANTON OMERZEL:  

Sprašujem, kako bo občinska uprava odreagirala na napačne navedbe glede pitne vode.  

Sprašujem, kaj  bo naredila  tudi  v primeru napačne objave cvetenja jezera.  

REŠEK KLEMEN:  
Predlagam brezplačen avtobusni prevoz, t.i. shuttle bus (15.6.-15.9.2019), za občane Bleda iz 
nam znanih razlogov. Osebna izkaznica z bivališčem na Bledu pa je lahko "kontrolna vozovnica". 
BOŠTJAN PLOŠTAJNER:  
Glede na pogosto omenjanje bleda v slovenskih in tujih medijih ter glede na to da se 

obravnavane teme praviloma ponavljajo me zanima ali obstaja nek komunikacijski načrt ki bi 

vseboval odgovore. Medijem na najbolj pogosta vprašanja.  

Kriza=nevarnost IN priložnost 
 
Kriza se lahko zgodi kadarkoli, navadno pride takrat, ko jo najmanj potrebujemo. Za uspešno 
reševanje krize, kakršnakoli že je, potrebujemo krizni tim, trezno glavo, mirno roko in hiter 
odgovor. Treba se je zavedati, da so ljudje v krizi navadno pod hudim pritiskom in v stresu, zato 
mora imeti krizni tim poleg strokovnih kompetenc tudi primerne značajske lastnosti, ki dovoljujejo 
hitro in trezno predstavljanje dejstev in izogibanje čustvenim reakcijam, skratka, obvladovanje 
položaja. Hitrost komuniciranja v krizi je pomembna -  če ne bomo komunicirali mi, bodo drugi 
namesto nas. Tega pa si ne želimo. 
 
Kriza poleg nevarnosti, ki jih prinaša, vedno pomeni tudi priložnost – če ne drugega, priložnost 
povedati svojo plat zgodbe in ohraniti ugled, pa tudi iz krize se nekaj naučiti. Ne glede na to, ali se 
kriza zgodi v podjetju ali v lokalni skupnosti, je branjenje ugleda izjemnega pomena, prvi učinek 
krize pa je seveda vedno negativen.   



 
 
 
Kakšne krize lahko pričakujemo? 
 
Lokalna skupnost mora biti pripravljena na več vrst kriz, ki jo lahko doletijo. Najhujše so naravne 
in druge nesreče, ki lahko prizadenejo večje število ljudi, ogrožajo življenja, zdravje in premoženje. 
Lokalna skupnost v primeru takih nesreč ukrepa s pomočjo civilne zaščite, policije, Slovenske 
vojske, gasilcev, RKS, GRS,…. 
Komunikacija v teh primerih poteka v skladu s pravili reševalnih služb in je bolj ali manj določena 
na državni ravni. 
Krize pa so lahko tudi drugačne, sprožene iz različnih vzrokov, mednje pa lahko sodijo tudi 
negativne objave v medijih, blatenje dobrega imena v medijih ali na družbenih omrežjih in spletu, 
širjenje neresnic,…. 
Pri tem se je treba zavedati, da vsaka negativna novica v medijih ali na spletu še ni kriza. O krizi 
lahko govorimo takrat, ko je zaradi negativnih objav močno in merljivo prizadet ugled lokalne 
skupnosti in/ali njenih institucij, ko gre za povzročanje merljive škode (naravna, gospodarska),… 
Kljub naštetemu se zavedamo, da seveda negativna podoba v različnih javnostih nikoli ni 
dobrodošla, zato v nadaljevanju navajamo tudi nekaj primerov in predlogov, kako in kdo naj 
komunicira v določenih situacijah.  
Za krizo je navadno značilno (kot je opredeljeno v Londonski šoli za odnose z javnostmi), da jo 
mediji obravnavajo sovražno. 
Do krize lahko pripeljejo tudi medsebojni konflikti, javna obračunavanja,…. Tega smo vajeni 
predvsem iz političnih kampanj, ki pa niso predmet tega dokumenta.  
 
Lokalna skupnost in njene javnosti 
 
Ko lokalna skupnost komunicira navzven, mora seveda vedeti, s kom komunicira, torej s katero 
javnostjo. Najpomembnejše javnosti za lokalno skupnost so: 
 

- Občanke in občani 
- Predstavniki interne javnosti, torej zaposleni na Občini Bled in v njenih zavodih (šole, vrtci, 

Zavod za kulturo, Infrastruktura, Turizem Bled,….) 
- Predstavniki gospodarstva v občini 
- Predstavniki političnega in družbenega življenja na lokalni ravni  
- Državne in ostale institucije 
- Obiskovalci in turisti….. 
- …. 

Oblikovanje kriznega štaba 
 
Za naravne in ostale nesreče ima lokalna skupnost štab civilne zaščite, ki je namenjen reševanju 
krize. Navadno je tudi določeno, kdo od članov štaba ima nalogo komuniciranja z javnostmi, na 
kakšen način se obvešča občanke in občane, itd….. 
 
Kaj pa pri ostalih krizah? 
 
Lokalne skupnosti navadno ob ostalih krizah navzven komunicirajo preko najvišjih izvoljenih 
predstavnikov, se pravi župana(nje), direktorja(ice) občinske uprave, zavodov, ravnatelja(ice),… ob 
pomoči službe za odnose z javnostmi. Modro je, da za primer krize tudi občinski svet določi svojega 
govornika(co).  
 
Sestava kriznega štaba 
 



Krizni štab v krizah, ki niso naravne ali ostale nesreče, torej ko se ne skliče štab CZ, naj bo sestavljen 
iz: 

- Župan(nja) ali/in direktor(ica) občinske uprave 
- Predstavnik(ica) občinskega sveta 
- Vodja PR službe 
- Po potrebi: direktor(ica) zavoda, predstavnik(ica) vpletenih institucij, strokovnjak(inja) z 

vpletenega področja,…. 
 
Člani kriznega štaba se med seboj glede na vsebino krize dogovorijo, kdo komunicira z javnostmi, 
na kakšen način, kdo daje izjave,…. . Ni namreč vedno modro, da izjave dajejo politiki ali 
strokovnjaki, lahko jo da tudi nevtralna oseba, torej predstavnik za stike z javnostmi.  
 
Kako komuniciramo v krizah? 
 
Časovni pritisk je ena izmed glavnih značilnosti krize, lahko je ogroženo normalno delovanje 
lokalne skupnosti, organizacije,…. .  
 
Cilj komuniciranja med krizo je nadzor nad situacijo. Božidar Novak v knjigi Krizno komuniciranje 
in upravljanje nevarnosti (založba Gospodarski vestnik, 2000) navaja nekaj osnovnih navodil za 
komuniciranje med krizo: 
 
-priznamo obstoj krize in se z njo soočimo 
- aktiviramo krizni tim 
- pripravimo krizni komunikacijski center 
- določimo dejstva 
- govorimo kot eden 
-novinarsko konferenco skličemo takoj, ko je to mogoče 
- navežemo stike s ključnimi javnostmi 
-lotimo se odprave krize 
- zapisujemo si vse, kar se dogaja 
 
Navadno sta ključni prvi dve uri po nastanku krize, mediji bodo vedno zahtevali informacije TAKOJ. 
 
Ključno je, da dobijo RESNIČNE informacije, podane od verodostojne osebe. Najslabše je, če se v 
našem primeru lokalna skupnost (zavod, podjetje,…) odzove tako, da reče: Brez komentarja. V 
takih primerih izgubimo nadzor nad krizo in na stežaj odpremo vrata tistim, ki želijo komunicirati 
namesto nas. V začetku krize se navadno zgodi, da še nimamo zbranih vseh dejstev. Takrat 
preprosto povemo tisto, kar vemo, na vprašanja medijev, na katera ne poznamo odgovorov, 
odgovorimo z »Ne vem, takoj ko izvem, vam sporočim«. Priznanje, da nečesa ne vemo, je namreč 
izraz samozavesti govora. Ne vedeti vsega ni sramota, sramotno se je izogibati odgovorom… 
 
Kriza v digitalnem komuniciranju 

»Vsi, ki smo se že kdaj spopadli s krizo v svetu ničel in enic, se zavedamo, da je digitalna revolucija 

temeljito premešala karte.«  (Anja Petrovčič, Izvršna direktorica, specialistka internega 

komuniciranja in družbene odgovornosti, Propiar) 

Če smo že pri klasičnem komuniciranju govorili, da je v vsaki krizi čas absolutno odločujoč 

dejavnik, je pri kriznem komuniciranju na spletnih omrežjih to še bolj res, čas za reakcijo pa še 

krajši. Najbolj kritičnih je prvih 12 ur, če ni reakcije, sledi izguba kontrole.  

Problem spletnih omrežij, predvsem družbenih omrežij je, da je tam vsak lahko novinar, komentarji 
pod članki na spletnih straneh medijev pa niso podpisani s pravim imenom in priimkom. To daje 

http://propiar.com/?post_type=team&p=383


komentatorjem občutek, da lahko rečejo oziroma napišejo vse, kar jim pade na pamet, dejansko pa 
gre za javno polemiko.  
Tudi pri digitalnem komuniciranju velja, da je treba na zapisano odreagirati, vendar se je še 

posebej tukaj treba vesti racionalno – če smo ob zapisu na primer prizadeti, lahko zaradi same 

narave digitalnih medijev in družbenih omrežij odreagiramo nepremišljeno, kar lahko povzroči še 

več škode, kot če bi bili tiho.  

Kako se kriza zgodi…. 

*Ukrepanje:  

1. Sestanek kriznega štaba 

2. Ocena škode, zaščita ljudi in premoženja 

3. Prevzem odgovornosti 

4. Hiter odziv za medije – twitter 15 minut, FB 1 ura 

5. Nadzor nad situacijo 

*Glavne napake: 

1. Počasen odziv 

2. Brez komentarja 

3. Podajanje neresničnih informacij 

4. Neskladnost sporočil 

5. Premalo empatije 

Dejstvo je, da prvi odziv gradi verodostojnost.  

*Urša Manček, predavateljica LSPR, predavanje Krizno komuniciranje in upravljanje nevarnosti, 
LSPR 9.4.2019 
 
Najpomembnejše je, da govorec, ki predstavlja Bled in njegove institucije, vedno govori resnico oz. 
da predstavlja dejstva. Zaradi verodostojnosti je priporočljivo, da so govorci strokovnjaki na svojem 
področju, po drugi strani pa vemo tudi, da vsi strokovnjaki niso dobri govorci, zato se je treba 
odločati od primera do primera. Včasih npr. župan MORA dati izjavo, včasih je bolje, da jo da 
nevtralna oseba, torej komunikator. Naj še enkrat poudarimo, da vsaka negativna vest v 
medijih še ni kriza, po drugi strani pa vsaka negativna vest lahko krizo napoveduje.  
 
SKRAJNI UKREP: Če presodimo, da se niz negativnih novic kljub našemu posredovanju 
nikakor ne bo ustavil, če presodimo, da ne moremo storiti nič več, nehamo komunicirati na 
to temo in skušamo preusmeriti pozornost.  
 
Primeri najpogostejših novinarskih vprašanj v zadnjih dveh letih 
 

- Promet na Bledu 
- Obvoznici 

- Stanje jezera 

- Število nočitev, razmerje tuji/domači gosti 

- Investicije 

- Obnova pristana za pletne na Mlinem 

 

 

Primeri komuniciranja z lokalno javnostjo in slovenskimi mediji 

 



Gradivo za novinarsko konferenco pred poletjem 2019 ( maj 2019), sodelovali so: župan Janez 
Fajfar, podžupan Jaka Bassanese, direktor Turizma Bled, Tomaž Rogelj, direktor Zavoda za kulturo 
Bled, Matjaž Završnik, direktor JP Infrastruktura Bled, Janez Resman, arborist Jan Bizjak; 
novinarska konferenca je bila na Blejskem gradu 
 
Bled pred poletjem 2019 
 
Občina Bled, Turizem Bled, Zavod za kulturo in javno podjetje Infrastruktura Bled so javnosti pred 
novim poletjem predstavili številne projekte in novosti, ki so pred vrati. 
 
Začela se je gradnja kolesarske povezave Bled – Bohinj 
V začetku maja je Direkcija RS za infrastrukturo pričela z gradnjo prvega odseka državne 
kolesarske povezave z Bleda proti Bohinju. Gradbena dela se izvajajo na odseku Mačkovec – 
Bohinjska Bela, medtem ko bo obstoječa lokalna cesta do Obrn opremljena z ustrezno signalizacijo. 
Pred tem je Občina Bled naročila novelacijo projektne dokumentacije in zagotovila zemljišča za 
gradnjo. V sodelovanju Direkcije ter občin Bled in Bohinj se že pripravljajo načrti za celotno 
povezavo, in sicer za odsek nazaj proti Bledu skozi Zazer do izgradnje južne razbremenilne ceste, 
skozi Sotesko do Nomenja in naprej do Bohinjske Bistrice. Poleg sredstev državnega proračuna pri 
sofinanciranju sodelujeta obe občini, za celoten projekt pa so rezervirana tudi nepovratna sredstva 
evropskega regionalnega sklada, ki sicer pripadajo občinam. Vsa zemljišča morajo biti pridobljena 
do jeseni 2020, gradnja pa se bo izvajala po odsekih glede na stanje zemljišč in pripravljenost 
projektne dokumentacije, vse skupaj predvidoma do leta 2022, ko naj bi bilo vse skupaj zaključeno. 
Hkrati pa smo z GPS označili 10 krožnih kolesarskih poti, ki so povzete po obstoječi trganki, ki jih 
vnašamo na outdoor actitve:   

- Skupna dolžina 261 km 
- 4375 višinskih metrov 
- Kolesarske poti obiščejo tudi sosedne občine, npr. čez Pokljuko v Bohinj, ter z vlakom nazaj 
- Ture so za različne tipe kolesarjev: cestne, treking, e-bike, gorske  
- potekajo po javnih cestah, poteh 
- Možnosti uporabe Outdoor active za pametne telefone in ure 
- Poti so speljane tako, da se trase ne ponavljajo, mimo atraktivnih naravnih in kulturnih 

znamenitosti 
- To je osnova, aplikacija je tako zasnovana, da jo  lahko vsak dopolni tudi s svojo turo 
- Možnost nadgradnje s kolesarsko trganko oz. označbami na terenu  

 
Usmerjevalne table in zanke na parkiriščih 
Občina Bled je v začetku leta začela z opremljanjem parkirišč s posebnim sistemom, ki 
uporabnikom že ob glavni cesti sporoča, koliko parkirnih mest je na voljo, hkrati pa s temi 
informacijami promet usmerja na parkirišča izven središča Bleda. Trenutno so opremljena 
parkirišča Vrtec in Osnovna šola ter parkirišče v centru Bled, sistem pa deluje preko talnih zank, ki 
so vgrajene v tla parkirišča ter zaznavajo vozila na vhodu in izhodu. Sistem se je izkazal kot zelo 
uspešen, saj sta parkirišči pri vrtcu in šoli kar na enkrat polni, v preteklih letih pa sta bili precej 
neizkoriščeni. Do poletja bodo montirani tudi prikazovalniki za parkirišče za avtobuse in avtodome 
na Selišah.  
Slabo leto po preusmeritvi prometa na severno razbremenilno cesto so se razmere v delu središča 
Bleda, konkretno na Prešernovi, neprimerno izboljšale. Povečala se je pretočnost prometa, kar je 
zaznati vsaj ob prihodu na Bledu, investicija se torej obrestuje. Po vseh zagotovilih ministrice 
Bratušek, s katero smo že imeli nekaj pogovorov, se stvari dobro odvijajo tudi na južni 
razbremenilni cesti. Še letos naj bi bili izpolnjeni pogoji za pridobitev gradbenega dovoljenja za 
prvi odsek.  
Parkirišče pod Blejskim gradom bo dokončno zgrajeno prihodnje leto, letos bo končano za 
avtobuse, za osebna vozila pa bo letos parkiranje na začasnem parkirišču.   
Slovenske železnice so končno uredile večje parkirišče na postaji Bled Jezero, ki zdaj stoji namesto 
bivše nakladalnice hlodov na eni najbolj elitnih lokacij na Bledu. 



Eden izmed novih ukrepov umika prometa iz jezerske sklede je tudi zapora ceste skozi Zako. 
Cesta bo zaprta od Pristave do železniške postaje, za ukrep pa so se dogovorili na sosvetu za 
varnost občine Bled, prav tako so se o zapori dogovorili s stanovalci in kampom. Letos bo pri 
Pristavi ograja in »vratar« iz kampa, ki bo spuščal ljudi z rezervacijo. Cesta bo zaprta čez dan, 
ponoči in v zgodnjih jutranjih urah pa bo odprta. Cesta bo letos tesno zaprta najprej ob koncih 
tedna, julija in avgusta pa vse dni. Za zaporo bo poskrbljeno tudi na drugi strani, kjer bo količek pri 
iztoku Mišce v jezero.   
 
Nove oznake za pohodniške in kolesarske poti 
V sklopu prenovljene podobe pohodniške infrastrukture smo zamenjali in dopolnili skoraj 30 let 
star sistem smerokazov na poteh. Poti in nove oznake za poti ter smeri na terenu niso več 
oštevilčene, podajajo pa tri oziroma štiri osnovne informacije - ime smeri, čas poti in v katero smer 
gre pot ter tudi piktogram, ki jasno prikazuje ali gre za pohodniški ali na nekaterih razpotjih tudi 
kolesarski smerokaz. Smerokazi usmerjajo in povezujejo poti, pri čemer niso označene poti na 
vsakem koraku, imena poti in smeri pa so jasna, nedvoumna in usmerjajo na glavne cilje, kot so na 
primer griči osamelci, naravne znamenitosti ali preprosto blejske vasi in zaselki. 
 
Nove oznake sledijo celostni podobi Bleda – Imago Paradisi ali Podoba Raja. Postavljenih je skoraj 
200 novih smerokazov na območju občine Bled. 
 
Zemljevid pohodniških poti 
Turizem Bled je maja izdal tudi nov zemljevid Pohodniške poti na Bledu. Zemljevid v merilu 1 : 
20.00 predstavlja širše območje Bleda s sredogorskim zaledjem na obronkih Pokljuke in Jelovice. 
Prikazuje mrežo urejenih in s sodobnimi smerokazi opremljenih poti v kraju in okoliških vaseh, s 
poudarkom na pohodnih poteh na griče osamelce okoli Blejskega jezera. Dodana vrednost 
zemljevida so tudi vrisane kolesarske poti. Na zemljevidu so tudi osnovne turistične informacije ter 
označena naravna in kulturna dediščina, ki bogati podobo Bleda. 
 
Na hrbtni strani karte so prikazani višinski poteki nekaterih izbranih poti z osnovnim opisom. 
Podrobneje sta opisani in grafično prikazani tudi obe že omenjeni vezni poti Jezerska panoramska 
pot in pot S hriba na hrib okoli jezera. 
 
Zemljevid so v priročnem žepnem formatu 10 x 17 cm tehnično pripravili v podjetu Kartografija, na 
voljo pa je za 5 EUR v obeh infocentrih. Pohodniški zemljevid je povabilo in priročno pomagalo pri 
odkrivanju znanega in manj znanega Bleda. 
 
Zemljevid bo digitaliziran predvidoma v roku enega meseca in bo na voljo na platformi Outdoor 
Active. 
 
Avtobusa za en evro in hop on, hop off 
Med prvomajskimi prazniki sta na Bledu prvič v letošnji sezoni vozila dva avtobusa, ki 

povezujeta blejske vasi, Blejki grad, Vintgar, Zatrnik in Pokljuko. 

S tako imenovanim shuttle busom so na Bledu v sodelovanju s Turističnim društvom Gorje  in 

Občino Gorje začeli lani, ko je avtobus poleti vsak dan za en evro prepeljal od 100 do 250 

potnikov. Zaradi dobre lanskoletne izkušnje so letos dodali še eno linijo. Avtobusa bosta z 

rednimi vožnjami začela 15. junija in bosta vozila do 15. septembra.  

Z avtobusoma želijo partnerji v projektu, to so Turizem Bled, Občina Bled, Turistično društvo 

Gorje in Občina Gorje, čim več ljudi, tako obiskovalcev, turistov, kot tudi domačinov, 
prepričati, naj stopijo na avtobus in uporabljajo javni prevoz. Obema avtobusoma se bo poleti 
pridružil še hop on hop off, ki bo julija in avgusta Bled povezoval z okoliškimi destinacijami, na tem 
avtobusu pa bo prisoten tudi turistični vodnik. 
 
Blejski grad 



 
Na Blejskem gradu je Zavod za kulturo Bled zaključil z desetletnim investicijskim ciklom celovite 
prenove objekta. Zadnja investicija je bila prenova kuhinje in priključitev na nove strojne 
instalacije, ki so bile vgrajene lani pomladi.  
Začenja se nov investicijski cikel, ki je v celoti usmerjen v širšo grajsko okolico. Začeli smo z 
urejanjem grajskega parka, ki je bil med drugim delno prizadet tudi zaradi padca več dreves v 
neurju oktobra lani. Istočasno z urejanjem parka potekajo obširne arheološke raziskave, po prvih 
podatkih se lahko nadejamo dokaj bogatih najdb, ki jih bomo kasneje prezentirali obiskovalcem.   
17. maja so zaključili javni razpis za izvedbo prve faze izgradnje parkirišča pri Športnem parku 
Bledec, ki bo zadostovalo za okoli 40 avtobusov, pričakujejo, da bomo gradnjo zaključili še v času 
letošnjega poletja.  
V maju so začeli z aktivnostmi pridobivanja projektne in druge dokumentacije za izgradnjo dvigala 
na grad, enako pa tudi za prenovo Mrakove domačije na Rečici, ki jo nameravamo gradbeno 
prenoviti po prejemu dovoljenj v letu 2020. 
Pričakujejo, da bodo za dvigalo vse dokumente pridobili v prvi polovici leta 2020, z gradnjo bi tako 
lahko začeli že proti koncu 2020. 
 
Grajska Pristava  
Firma Art Arhiv Ljubljana, ki so ji s pogodbo dali stavbno pravico za izgradnjo Muzeja sodobne 
umetnosti, je v zaključni fazi izvedbe projektov, ki jih izdeluje ekipa arhitektov svetovno znanega 
arhitekta Davida Chipperfielda iz Londona. Stari objekt je bil s soglasjem ZVKD porušen pomladi 
letos, gradnja Muzeja sodobne umetnosti pa se bo začela takoj po pridobitvi gradbenega 
dovoljenja. 
V prostorih nekdanjih garaž ob bodočem muzeju bo Zavod za kulturo uredil funkcionalne prostore 
za Blejski grad in arheološki muzej z manjšim info centrom. Celotno področje okoli Blejskega gradu 
je izjemno bogato z najpomembnejšimi najdbami ( rajska ptica, konjiček,…) in je zato pomembno, 
da jih tudi ustrezno predstavimo javnosti.   
 
Festivalna dvorana 
V Festivalni dvorani Bled bodo po obsežnih vlaganjih v letu 2017 in dopolnitvah v lanskem letu 
pristopili predvsem k posamičnim dopolnitvam in menjavi izrabljene opreme, veliko več pozornosti 
pa bodo namenili vsebinskim programom v dvorani in njeni neposredni okolici.   
 
Festivalsko poletje na Bledu se začne prvi junijski konec tedna s Srednjeveškimi dnevi na Blejskem 
gradu, nadaljuje s Festivalom Bled, Blejskimi dnevi in Okarino.   
Ask me I'm local, Vprašaj me, sem domačin 
Lani je na Bledu prvič zaživel projekt Vprašaj me, sem domačin. Izkušnje so izredno pozitivne, saj so 
bili informatorji s strani gostov zelo dobro sprejeti. Letos se je na razpis prijavilo še nekaj več ljudi, 
zato na Turizmu Bled računajo, da bodo čas njihovega dela lahko podaljšali. Predvidevajo, da bodo 
z delom začeli 15. junija. 
Bled Local Selection oz. Blejski lokalni izbor 
Eden izmed pomembnih sestavnih delov blejskega trajnostnega razvoja in vključevanja lokalnih 
obrtnikov je Blejski lokalni izbor. Blejski lokalni izbor do sedaj obsega Blejski čaj, Blejsko kavo, 
Blejski sir, Blejski med, prihajajo mesnine in Blejska voda. Projekt je zaživel do te mere, da bodo za 
vse ponudnike, ki bi s svojimi izdelki želeli sodelovati, organizirali izobraževanja.  
Zero Waste, na poti do družbe brez odpadkov 
V lanskem letu so na Infrastrukturi Bled posneli film  (http://www.bled.si/si/o-bledu/zeleni-bled) s 
katerim apelirajo na vse, tako na domačine kot na obiskovalce, naj se obnašajo trajnostno, naj vodo 
dotočijo in naj ne kupujejo svoje in podobno. Količina embalaže se povečuje, zato destinacija 
promovira ponovno rabo, premišljene nakupe v trgovinah, lokalne proizvode, nakupe direktno pri 
kmetu, etc.. 
Center ŠKART, center ponovne uporabe 
Odprli so ga lani pozimi, tam zbirajo različne stvari, ki bi sicer šle v smeti. Med občani postaja vse 
bolj priljubljen, turisti pa bodo tudi našli kaj zase. 

http://www.bled.si/si/o-bledu/zeleni-bled


Na smetarskih vozilih javno podjetje Infrastruktura Bled z velikimi plakati promovira trajnostni 
način življenja.  
Straža 
Straža je blejski družinski center in tisti del Bleda, kjer se na primer družina lahko zabava ves dan. 
Kapaciteta žičnice na Stražo je premajhna, potrebno je razmišljati o novi, ki bi lahko bila tudi bolj 
sofisticirana.     
Grajsko kopališče 
Velika novost je, da bodo gostje v letošnjem letu lahko uporabljali kremo za sončenje, ki je naravna 
in ne škoduje okolju, krema bo na voljo na več koncih na kopališču v obliki dozirnic, kar 
avtomatično pomeni manj embalaže.  Krema bo gostom kopališča na voljo brezplačno. To je še 
eden izmed majhnih korakov pri varovanju Blejskega jezera.  
 
Ledena dvorana 
Ledena dvorana je bila v preteklih letih deležna precejšnjih obnov, kar se pozna pri obisku. Led bo 
že konec junija, poleti je zasedena polno.  
 
Sporočilo za javnost po novinarski konferenci: 
 
Bled z optimizmom v novo poletje 
Bled, 9. maj 2019 – Bled letošnje poletje pričakuje optimistično. Občina Bled je v začetku leta začela 

z opremljanjem parkirišč s posebnim sistemom, ki uporabnikom že ob glavni cesti sporoča, koliko 

parkirnih mest je na voljo, hkrati pa s temi informacijami promet usmerja na parkirišča izven 

središča Bleda. Slabo leto po preusmeritvi prometa na SRC so se razmere v delu središča Bleda, 

konkretno na Prešernovi, neprimerno izboljšale. Povečala se je pretočnost prometa, kar je zaznati 

vsaj ob prihodu na Bledu, investicija se torej obrestuje. Po vseh zagotovilih ministrice Bratušek, s 

katero smo že imeli nekaj pogovorov, se stvari dobro odvijajo tudi na JRC (južni razbremenilni 

cesti). Še letos naj bi bili izpolnjeni pogoji za pridobitev gradbenega dovoljenja za prvi odsek. V tem 

tednu se je začela gradnja kolesarske steze Bled – Bohinj. 

Med prvomajskimi prazniki sta na Bledu prvič v letošnji sezoni vozila dva avtobusa, ki povezujeta 

blejske vasi, Blejki grad, Vintgar, Zatrnik in Pokljuko. 

S tako imenovanim shuttle busom so na Bledu v sodelovanju s Turističnim društvom Gorje  in 

Občino Gorje začeli lani, ko je avtobus poleti vsak dan za en evro prepeljal od 100 do 250 potnikov. 

Zaradi dobre lanskoletne izkušnje so letos dodali še eno linijo. Avtobusa bosta z rednimi vožnjami 

začela 15. junija in bosta vozila do 15. septembra.  

Turizem Bled let na pobudo lokalne skupnosti, turističnega gospodarstva in skupnosti Julijskih Alp 
za goste Bleda uvaja kartico mobilnosti. Kartica je namenjena gostom, ki na destinaciji nočijo vsaj 
tri dni. 
 

Okoli jezera in v parkih na Bledu je bilo letos več investicij, med drugim imajo parki pod Vilo Zora, 

torej pod občinsko stavbo, nov zalivalni sistem. Trava je bila namreč zaradi podnebnih sprememb 

in velikega obiska v slabem stanju. Obnovljene so poti v parku, nove so tudi klopce. 

Na Turistični borzi ITB v Berlinu je Bled za svojo zeleno zgodbo, ki je del certifikata Zelene sheme 

slovenskega turizma, prejel nagrado za 2. mesto v kategoriji "Top 100 Sustainable Destinations" - 

The best of Europe. Nagrado je v Berlinu prevzel direktor Turizma Bled, Tomaž Rogelj. 

Lani je na Bledu prvič zaživel projekt Vprašaj me, sem domačin. Izkušnje so izredno pozitivne, saj so 

bili informatorji s strani gostov zelo dobro sprejeti. Letos se je na razpis prijavilo še nekaj več ljudi, 



zato računamo, da bomo čas njihovega dela lahko podaljšali. Predvidevamo, da bodo z delom začeli 

15. junija. 

Začenja se nov investicijski cikel na Blejskem gradu, ki je v celoti usmerjen v širšo grajsko okolico. 

Začeli smo z urejanjem grajskega parka, ki je bil med drugim delno prizadet tudi zaradi padca več 

dreves v neurju oktobra lani. Istočasno z urejanjem parka potekajo obširne arheološke raziskave, 

po prvih podatkih se lahko nadejamo dokaj bogatih najdb, ki jih bomo kasneje prezentirali 

obiskovalcev. 

Primeri odgovorov na novinarska vprašanja:  

 
From: Irma Hus [mailto:Irma.Hus@zurnal24.si]  

Sent: Monday, April 8, 2019 12:02 PM 

To: janez.fajfar@bled.si; matjaz.bercon@bled.si 

Subject: novinarsko vprašanje: obnova pristana za pletne 

Spoštovani,  
 
na nas se je obrnil bralec, ki trdi, da se je obnova pristana za Pletne na Milnem začela in zaključila 
brez gradbenega in uporabnega dovoljenja. Zaradi tega naj bi gradbena inšpekcija občini oz. 
županu izrekla tudi globo.  
Prosim za naslednja pojasnila:  
- ali drži, kar trdi bralec, da se je obnova pristana za pletne na Milnem začela in zaključila brez 
gradbenega dovoljenja  
- če da, zakaj  

 
- ali je obnovo pristana za pletne na Milnem preverjala gradbena ali katera druga inšpekcija  
- kaj je ugotovila, kako in proti komu je ukrepala  

lep pozdrav,  

Irma Hus 

 

Novinarka / Journalist  

 

tel +386 1 620 26 65, gsm +386 40 454 632, fax +386 1 62 02 626, mail irma.hus@zurnal24.si,  

Feniks media, d. o. o., Barjanska cesta 66, SI-1000 Ljubljana, www.zurnal24.si  

 

 

Odgovor: 

mailto:Irma.Hus@zurnal24.si
mailto:janez.fajfar@bled.si
mailto:matjaz.bercon@bled.si
mailto:irma.hus@zurnal24.si
http://www.zurnal24.si/


Občina Bled je obnovila pristan za pletne na Mlinem. Investicija, vredna 160.000 evrov, zagotavlja 

varen pristan za enajst pleten. Nekateri zgodovinski viri pravijo, da je Mlino dom za pletne že od 

12. stoletja naprej. 

Glavna pridobitev je obnovljen lesen pomol, ki omogoča varnejše pristajanje in privez enajstih 

pleten ter boljše pogoje za vstop in izstop potnikov. Dela so bila izvedena kot investicijsko 

vzdrževanje v javno korist, začela so se v začetku januarja, Občina Bled pa je pridobila  

zahtevana soglasja naslednjih soglasodajalcev: 

 Telekoma Slovenije d.d, (št. 54550-LJ/2238-MP k PZI, z dne 10.8.2017), 

 Občine Bled (št. 351-154/2017-6, z dne 4.8.2017), 

 Telemach d.o.o. (št. obbled18/17-HM), 

 Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo (št. 34167-1932/2017-5 

(1501), z dne 16.10.2018), 

 Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije RS za vode (št. 35507-4153/2018-2, z dne 

31.7.2018), 

 Ministrstva za infrastrukturo, Uprava RS pomorstvo (št. 351-9/2017/7, z dne 17.7.2018), 

 Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj (št. 35101-887/2016-5), 

 Ministrstva za kulturo (št. 62240-361/2017/3, z dne 27.11.2017), 

 Ministrstva za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (št. 35620-2721/2017-5, z dne 

23.8.2017). 

Kljub temu, da je po mnenju Občine Bled šlo za investicijsko vzdrževalna dela na pristanu, starem 

nekaj sto let, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, se s tem ni strinjala gradbena 

inšpektorica, ki pravi, da gre za novogradnjo. Inšpektorica je odredila rušenje objekta, ki se mora 

izvesti do 15. avgusta. Občina Bled v spor z državo ne bo šla, kljub temu, da še vedno meni, da je šlo 

za investicijska dela, zato je zaprosila za odlok datuma rušitve, medtem pa bo uredila vse potrebno, 

da bo pridobila gradbeno dovoljenje.  

Kot je povedal predsednik čolnarskega združenja Pletna Bled,  Gregor Pazlar, pletnarji s pristana 

na Mlinem vsako leto do otoka in nazaj prepeljejo nekaj deset tisoč ljudi, dosedanje stanje pristana 

je bilo nevarno, obala pa neurejena.  

Razlog za izvedbo vzdrževalnih del na objektu pristanišče Mlino je bil v dotrajanosti ureditve.  

 
 
 
 
Objavljeni članek:  
 
Slovenija  
11415 ogledov  

Okoljski inšpektorat Bledu nalaga: Ob jezeru bo treba rušiti! 

Avtor I. H.  
10. April 2019, ob 12:36 

Občina je delala brez gradbenega dovoljenja, trdi gradbena inšpektorica. 

https://www.zurnal24.si/slovenija
https://www.zurnal24.si/avtorji/i-h-6966/


"Obnova pristana za pletne na Mlinem se je začela in zaključila brez gradbenega in uporabnega 
dovoljenja," nam je sporočil bralec ter dodal, da je zaradi tega pri Občini Bled in županu Janezu 
Fajfarju posredovala gradbena inšpekcija.   

Pri Občini Bled pritrjujejo, da so res prejeli odločbo gradbene inšpektorice inšpektorata za okolje in 
prostor, ki občini nalaga, da mora ustaviti gradnjo pristanišča za pletne na Milnem ter na svoje 
stroške odstraniti zgrajeni objekt ter vzpostaviti prejšnje stanje.  

Občina se bo pritožila 

Inšpektorica odločbo utemeljuje s tem, da je Občina Bled pričela gradnjo brez gradbenega 
dovoljenja, medtem ko pri Občini trdijo, da so izvedli le vzdrževalna dela. "Menimo, da je opravljena 
dela moč šteti pod vzdrževalna dela, kot to navaja 9. člen Uredbe o razvrščanju objektov," 
pojasnjujejo pri Občini Bled. "Na odločbo gradbene inšpekcije se bomo zato pritožili." 

Dodajajo, da je bil razlog za izvedbo vzdrževalnih del na objektu pristaniče Mlino v dotrajanosti 
ureditve. "Pristan za pletne na Mlinem po nekaterih zgodovinskih virih obstaja že od 12. stoletja," 
poudarjajo pri Občini Bled. "Grajeni rob obale jezera je zaradi dotrajanosti konstrukcije in 
spodjedanja vode postajal nestabilen, utrjena površina za grajenim robom pa se je zaradi 
spodjedanja vode mestoma že udirala. Investitor se je odločil, da k sanaciji pristopi celovito in 
izvede vzdrževalna dela, ki bodo omogočala ohraniti uporabnost objekta z zamenjavo dotrajanih 
konstrukcijskih elementov in uporabo sodobnih konstrukcijskih rešitev." "Stanje je bilo nevarno, 
obala neurejena" Predsednik čolnarskega združenja Pletna Bled Gregor Pazlar pravi, da pletnarji s 
pristana na Mlinem vsako leto do otoka in nazaj prepeljejo nekaj deset tisoč ljudi, dosedanje stanje 
pristana pa je bilo nevarno, obala pa neurejena. 
 
Z deli na Mlinem so končali v začetku aprila. "Glavna pridobitev je obnovljen lesen pomoč, ki 
omogoča varnejše pristajanje in privez enajstih pleten ter boljše pogoje za vstop in izstop 
potnikov," pravijo pri Občini Bled. "Dela so stala okoli 160.000 evrov in so bila izvedena kot 
investicijsko vzdrževanje v javno korist." 
 
Več na: https://www.zurnal24.si/slovenija/okoljski-inspektorat-bledu-nalaga-ob-jezeru-bo-treba-
rusiti-326313 - www.zurnal24.si 
 

 
 
 
 
Primerni odgovori na najpogostejša novinarska vprašanja v zadnjih dveh letih 
 

- Promet na Bledu 
 

Usmerjevalne table in zanke na parkiriščih 

Občina Bled je začela z opremljanjem parkirišč s posebnim sistemom, ki uporabnikom že ob glavni 

cesti sporoča, koliko parkirnih mest je na voljo, hkrati pa s temi informacijami promet usmerja na 

parkirišča izven središča Bleda. Trenutno sta opremljeni parkirišči Vrtec in Osnovna šola, sistem pa 

deluje preko talnih zank, ki so vgrajene v tla parkirišča ter zaznavajo vozila na vhodu in izhodu.   

V načrtu so še parkirišča pod Krimom in nasproti Ledene dvorane, ki bodo na oznakah P center in 

parkirišče Blejski grad, ki pa ga je treba še zgraditi.     

https://www.zurnal24.si/slovenija/okoljski-inspektorat-bledu-nalaga-ob-jezeru-bo-treba-rusiti-326313
https://www.zurnal24.si/slovenija/okoljski-inspektorat-bledu-nalaga-ob-jezeru-bo-treba-rusiti-326313


Naročeni so tudi prikazovalniki za parkirišče za avtobuse in avtodome na Selišah. 

Sistem za štetje prometa na dveh lokacijah in prikazovalniki so stali 24.000 evrov, v sklopu ureditve 

Severne razbremenilne ceste pa so uredili in zamenjali tudi turistično signalizacijo ob obvoznici in 

na Ljubljanski cesti, kar pa je stalo 17.000 evrov.  

Brezplačna kartica mobilnosti za goste Bleda 

Turizem Bled let na pobudo lokalne skupnosti, turističnega gospodarstva in skupnosti Julijskih Alp 

za goste Bleda uvaja kartico mobilnosti. Kartica je namenjena gostom, ki na destinaciji nočijo vsaj 

tri dni. 

Turizem Bled bo s kartico dosegel več ciljev, med njimi so spodbujanje daljšega bivanja na Bledu, 

usmerjanje turističnih tokov, dodatno povezovanje s skupnostjo Julijske Alpe, pa tudi uporaba 

javnega prevoza, s tem pa zmanjšanje onesnaževanja in prometne gneče na Bledu ter njegovi 

okolici.  

Kartico bodo gostje, ki bodo vsaj tri dni prespali pri partnerskem ponudniku Turizma Bled, prejeli 

brezplačno. Kartica bo letos polena in bo veljala od 15. junija do 15. septembra in bo vključevala 

dve trasi poletnega turističnega avtobusa, vse štiri trase avtobusa hop on hop off, izposojo gorskih 

koles v informacijskem centru Triglavska roža ter enkratno vožnjo s sedežnico na Stražo.  

Računamo, da bo kartico letos koristilo okoli 27.000 ljudi, ki bodo bivali bodisi v hotelih, kampih, 

apartmajih, bodisi v turističnih sobah po občini.  

- Obvoznici 
 

Severna razbremenilna cesta bo prevozna v ponedeljek zjutraj! 

Z Občine Bled so sporočili, da bo severna razbremenilna cesta na Bledu prevozna v ponedeljek 

zjutraj. Danes je bil namreč tehnični pregled ceste, kjer so ugotovili nekaj manjših pomanjkljivosti, 

ki jih bodo delavci odpravili do ponedeljka, 9. julija zjutraj. Cesta bo tako prevozna 9. julija ob 7. uri 

zjutraj. 

Severna razbremenilna cesta je vredna 4,2 milijona evrov. Gradnja 2,65 kilometra dolge ceste se je 

začela junija lani, potekala pa v treh fazah. Na novo so zgradili štiri mostove in dva prepusta, 

izdelali oziroma sanirali  mešane površine za pešce in kolesarje ter srednje napetostno 

elektroenergetsko javno infrastrukturo, fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, 

telekomunikacijske vode in vodovod.  Uradna otvoritev ceste bo 9. septembra.  

Blejski župan Janez Fajfar ne skriva zadovoljstva ob tem, da bo eden največjih projektov v 

zgodovini Bleda končan. 

Severna razbremenilna cesta bo razbremenila promet skozi center Bleda v smeri Blejskega gradu 

in Pokljuke. 

- Stanje jezera 
 
Občina Bled si prizadeva, da bi bili vplivi na Blejsko jezero, ki jih povzroča človek, čim manjši. Letos 

je končala z izgradnjo manjkajočega dela kanalizacije ob Blejskem jezeru (na območju ribičije v 

Zaki so bile še greznice), postopno zapira Jezersko skledo za promet (stalna zapora Jezerske 



promenade in dela Veslaške promenade, zapora od Mlina do Zake,..), Turizem Bled z akcijo Ask me 

I'm local obiskovalce na najbolj frekventnem delu Bleda opozarja, kje kopanje in posedanje na obali 

nista dovoljena, skupaj z javnim podjetjem Infrastruktura Bled jih vabimo v Grajsko kopališče, kjer 

je urejena vsa infrastruktura, od letos naprej tudi krema, ki ne škodi okolju. 

Za jezero bomo največ naredili, ko bomo lahko celotno jezersko skledo zaprli za promet. To pa ne 

bo možno, dokler ne bo zgrajena južna obvoznica. Na državo zato ponovno apel z Bleda: obvoznica 

je nujna!!! Ko bo obvoznica zgrajena, bo Bled lahko začel tudi s sanacijo M kanala na Ljubljanski 

cesti, ki zdaj zaradi tega, ker sanacija zahteva popolno zaporo ceste, ni možna, saj bi s tem Bohinj 

odrezali od sveta.  

- Število nočitev, razmerje tuji/domači gosti 
 

Lani smo na Bledu našteli več kot milijon sto tisoč nočitev gostov iz 198 držav sveta. Na prvem 

mestu so Britanci s skoraj 123.000 nočitvami, na drugem Nemci z dobrimi 100.000 nočitvami, na 

tretjem Italijani z nekaj manj kot 83.000 nočitvami in na četrtem mestu ZDA z več kot 71.000 

nočitvami.  

Med azijskimi gosti so na 1. mestu Južni Korejci  (-35.000), sledijo Tajvanci ( +24.000), Japonci (-

20.000) in Kitajci ( 16.000) nočitev.  

S številom nočitev smo zadovoljni. Poudariti je treba, da tako veliko število nočitev destinaciji na 

eni strani prinaša zaslužek in priložnost za razvoj, na drugi strani pa večjo obremenitev okolja in 

infrastrukture. Tega se na Bledu dobro zavedamo, zato pri blaženju negativnih vplivov turizma z 

roko v roki sodelujemo civilna družba, gospodarstvo in občina ter njeni zavodi. 

- Investicije 

Občina Bled v teh dneh obnavlja oziroma na novo vzpostavlja javno razsvetljavo, tudi v parku Vile 
Zora, natančneje med vilo in postajališčem za fijakerje, kjer do sedaj luči sploh ni bilo.  

Prav tako razsvetljavo, ki jo v teh dneh postavljajo tudi pod Blejskim gradom in na Veslaški 
promenadi, bo dobil tudi park pod Vilo Bled. Gre za regulirano javno razsvetljavo, kar pomeni, da 
se bo jakost svetlobe prilagajala sprehajalcu. Evropski projekt Dynamic Lights se osredotoča na 
zmanjševanje emisij ogljikovega dioksida in izboljšanje energetske učinkovitosti v javni 
razsvetljavi. Javna razsvetljava povzroča 6% svetovnih emisij ogljikovega dioksida. Veliko 
konvencionalnih svetil je treba nadomestiti z energetsko učinkovitimi lučmi,  vse bolj aktualna 
tema svetlobnega onesnaženja in potreba po izboljšanju kakovosti javne razsvetljave pa prinašata 
dinamično razsvetljavo na dnevni red, kar lahko prispeva k povečanju energetske učinkovitosti in 
kakovosti bivanja v mestnih območjih. Tip svetilk, ki je bil razvit za območje Občine Bled, bo 
postavljen na Veslaški promenadi Bled, v parku Vile Zora in parku Vile Bled. Vrednost del je 
150.000 evrov.  

Poudarek projekta je na študiji izvedljivosti, saj na občini želijo takšen tip razsvetljave uvesti na 
najbolj občutljivih območjih Bleda,  predvsem v parkih ob jezeru.  

Skupaj z gradnjo razsvetljave Občina Bled obnavlja tudi sprehajalne poti. Ob občinski stavbi bodo 
poti mešanica asfalta z granitom, pod Vilo Bled pa potke ostajajo peščene. V parku Vile Bled že 
poteka sanacija vegetacije, postavili bodo tudi nove klopi.  

- Obnova pristana za pletne na Mlinem ( glej zgoraj) 
 



Predlogi 
 
Za učinkovito krizno komuniciranje in upravljanje nevarnosti priporočamo ustanovitev kriznega 
tima. Tim mora biti sestavljen iz kompetentnih ljudi in je seveda odvisen od narave krize. Npr: 
 

- Župan/ja oz/in direktor/ica občinske uprave 
- Strokovnjak/inja / npr: večja nesreča, direktor/ica Zdravstvenega doma Bled, ki pojasni 

način reševanja, poveljnik Civilne zaščite,…/ 
- Predstavnik/ica zavoda, podjetja,… ki je vpleteno (npr. če gre za afero ali nesrečo v zavodu, 

šoli,…sta to direktor/ica ali ravnatelj/ica 
- Govorec/nica  Občinskega sveta ( predlagamo, da ga (jo) občinski svet določi 
- Predstavnik/ica za stike z javnostmi 

 
Delo kriznega tima: 
 

- Opredelitev krize oz, konflikta 
- Po potrebi razširitev kriznega tima 
- Ocena škode, zaščita ljudi in premoženja 
- Prevzem odgovornosti 
- Določitev govorca/ke 
- Razdelitev dela in nalog 
- Prevzem nadzora nad situacijo 
- Hitro in korektno komuniciranje z mediji 

 
Viri: 

- Gradivo Londonske šole odnosov z javnostmi, semester Pomlad 2019 
- Krizno komuniciranje in upravljanje nevarnosti, Urša Manček, predavanje LSPR 9.4.2019 
- Kako je digitalni svet spremenil pravila kriznega komuniciranja?, Propiar, 

www.propiar.com   
- Crisis Management and Comunications /Institute fot Public Relations, 

www.istituteforpr.org 
- The Best Managed PR Crises of 2018, www.prezly.com/academy/relationships/crisis-

communication/the-best-managed-pr-crises-of-2018# 
- The 10 Steps of Crisis Communications  By Jonathan Bernstein, 

www.bernsteincrisismanagement.com 
- Krizno komuniciranje in upravljanje nevarnosti, Božidar Novak s sodelavci, Gospodarski 

vestnik, Ljubljana 2000 (Romana Purkart). 
  
 
 
Točka 3A: Razpolaganje z občinskim premoženjem-izvzem zemljišč iz javne rabe 
 
Uvodno obrazložitev je podal direktor občinske uprave, Matjaž Berčon. 

Izvzem zemljišč in javne rabe sta obravnavala tudi  Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo 
okolja in Odbor za proračun in občinsko premoženje. Predsednika odborov sta predlagala 
občinskemu svetu, da sprejme predlagani sklep.   
 
Razpravljala sta Anton Mežan in Anton Omerzel.  
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje: 
 
  PREDLOG SKLEPA:  

1. Občinski svet Občine Bled potrdi izvzem iz javnega dobra za del zemljišča s parc. 

http://www.propiar.com/
http://www.istituteforpr.org/
http://www.prezly.com/academy/relationships/crisis-communication/the-best-managed-pr-crises-of-2018
http://www.prezly.com/academy/relationships/crisis-communication/the-best-managed-pr-crises-of-2018
http://www.bernsteincrisismanagement.com/


št. 150/7 k. o. Ribno. Nepremičnina se po parcelaciji prenese v last Občine Bled. 
PRISOTNI ZA PROTI 
15 15 0 
Sklepa JE  bil sprejet. 
 
Točka 3B: Razpolaganje z občinskim premoženjem- dopolnitev letnega načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Bled za leto 2019 
 
Uvodno obrazložitev je podal direktor občinske uprave, Matjaž Berčon. 
 
Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Bled  sta obravnavala 
tudi  Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja in Odbor za proračun in občinsko 
premoženje. Predsednika odborov sta predlagala občinskemu svetu, da sprejme predlagana 
sklepa.   
 
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPOV:  

1. Občinski svet Občine Bled sprejme dopolnitev letnega načrta pridobivanja 
nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2019. 

2. Občinski svet Občine Bled sprejme dopolnitev letnega načrta razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Občine Bled za leto 2019. 

PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklepa STA  bila sprejeta. 
 
Točka 4: Sprejem predloga Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske 
lekarne 
 
Uvodno obrazložitev je podala direktorica JZ Gorenjske lekarne Romana Rakovec, mag.farm. 
 
Navedeno točko je  obravnaval Odbor za družbene dejavnosti  in  Statutarno pravna komisija.  
Predsednik obora in podpredsednik SPK sta  predlagala občinskemu svetu, da sprejme predlog 
Odloka.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal župan na glasovanje:  
 
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet Občine Bled soglaša, da se nadaljuje postopek sprejema Odloka o 
ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklep  JE  bil sprejet. 
 
 in 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega 
zavoda Gorenjske lekarne. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
   
Sklep  JE  bil sprejet. 



 
 
Točka 5: Sprejem predloga Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega 
zavoda Gorenjske lekarne 
 
 
Uvodno obrazložitev je podala direktorica JZ Gorenjske lekarne Romana Rakovec, mag.farm  
 
Navedeno točko je  obravnaval Odbor za družbene dejavnosti  in  Statutarno pravna komisija.  
Predsednik obora in podpredsednik SPK sta  predlagala občinskemu svetu, da sprejme predlog 
Odloka.  
 
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje  
 
PRELOG SKLEPA:  
Občinski svet Občine Bled soglaša, da se nadaljuje postopek sprejema Odloka o 
ustanovitvi Sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklep JE  bil sprejet. 
in 
PRELOG SKLEPA:  
Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic 
javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklep JE  bil sprejet. 
 
Točka 6: Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju 
cestnega prometa v Občini Bled-5 
 
Uvodno obrazložitev je podala Urška Kregar Cundrič,  višja svetovalka za gospodarske javne 

službe. 

Predlog Odloka  sta obravnavala tudi Odbor za proračun in občinsko premoženje, ki je  podal 
predlog za sprejem sklepa na občinskem svetu,  da se zadolži župana, da zagotovi sklenitev 
ustreznih aneksov k upravljavskim pogodbam za parkirišča, ki zagotavljajo dnevno parkiranje, s 
katerimi bi upravljavci zagotovili večji delež prihodkov od obstoječih in, da se razlika prihodkov 
od obstoječih nakazuje v proračun za namen čiščenja in urejanja infrastrukture. Župan naj o tem 
poroča na septembrski seji OS; Odbor za  prostor, infrastrukturo in varstvo okolja, ki je podal 
predlog za sprejem, ter SPK, ki je ugotovil, da ni formalno pravnih zadržkov za sprejem.   
 
Glede na to, da ni bilo vloženega nobenega amandmaja, skladno s Poslovnikom  ni razprave in je 

župan dal na glasovanje sklep: 

 
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o urejanju cestnega prometa v Občini Bled –5.  
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklep JE  bil sprejet. 
 



Glede na sklep sprejet na Odboru za proračun in občinsko premoženje je dal župan  na 

glasovanje sklep: 

PREDLOG SKLEPA:  
Župana se zadolži, da poskuša zagotoviti sklenitev ustreznih aneksov k upravljavskim 
pogodbam za avtobusna parkirišča in avtodome, ki zagotavljajo dnevno parkiranje, s 
katerimi bi upravljavci zagotovili večji delež prihodkov od obstoječih in, da se razlika 
prihodkov od obstoječih nakazuje v proračun za namen čiščenja in urejanja 
infrastrukture. Župan naj o tem poroča na septembrski seji občinskega sveta. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklep JE  bil sprejet. 
 
Točka 7: Sprejem Zaključnega računa  proračuna Občine Bled za leto 2018 
 
Uvodno obrazložitev je podal direktor Občinske uprave, Matjaž Berčon. 
   
Točko so obravnavali vsi  Odbori, ki so podali predlog za sprejem.   
 
Ker ni bilo razprave,  je župan dal na glasovanje  
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet Občine Bled sprejme Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2018. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklepi JE  bil sprejet. 
 
 
Točka 8:  Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje enote urejanja prostora BJ-9 (Kamp v Veliki Zaki) 
 
Uvodno obrazložitev je podala predstavnica  pripravljavca Špela Kragelj Bračko, Protim Ržišnik 
Perc d.o.o.  
 
Točko je obravnaval Odbor za  prostor, infrastrukturo in  varstvo okolja, katere predsednik je 

podal predlog za  sprejem in z  upoštevanjem   pripomb iz razprave in  ki naj se upoštevajo kot 

pripombe podane na javni razgrnitvi in  Statutarno pravna komisija, katere podpredsednik je 

povedal, da ta ni imela formalno pravnih zadržkov. 

V razpravi so sodelovali: Janez Brence, Franc Sebanc in Anton Omerzel. 
 
Po zaključeni razpravi, je župan dal na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet Občine Bled sprejme dopolnjen osnutek Odloka o Občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora BJ-9 (Kamp v Veliki Zaki). 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklepa STA  bila sprejeta. 
 
Točka 9:  Sprejem osnutka Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 
zazidalnega načrta za območje urejanja Koritno - Polica »ZN KO – S2« 
                       
Uvodno obrazložitev je podal predstavni pripravljavca AD-SVETOVANJE,  Anes Durgutović.  
 



 Točko so obravnavali  Statutarno pravna komisija, katere podpredsednik je povedal, da le-ta ni 

imela formalno pravnih zadržkov,  Odbora za prostor, infrastrukturo in  varstvo okolja, katerega 

predsednica je podala predlog za sprejem, vendar z upoštevanjem pripomb, podanih na Odboru 

in Odbor za proračun in občinsko premoženje, katerega predsednik je podal predlog za sprejem.   

V razpravi je sodeloval  Janez Brence. 
 
Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o Programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje zazidalnega načrta za območje urejanja Koritno - Polica »ZN KO – 
S2«. 
PRISOTNI ZA PROTI 
15 15 0 
Sklep JE  bil sprejet. 
 
Točka 10:  Sprejem osnutka Odloka o izbiri in sofinanciranju izvajanja letnega programa 
športa v Občini Bled 
 
Uvodno obrazložitev je podal dr. Igor Justin, zunanji sodelavec za področje športa.  
 
Točko sta obravnavala  Statutarno pravna komisija , katere podpredsednik je  povedal, da ni 

formalno pravnih zadržkov in Odbor za družbene dejavnosti , katerega predsednica je 

predlagala sprejem Odloka  in dodala, da je Odbor podal predlog,  da v kolikor na seji nanj ne bi 

bilo bistvenih pripomb, sprejme po skrajšanem postopku 

 
V razpravi sta sodelovala Anton Mežan in Gregor Jarkovič. 
 
Župan je skladno s 73. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled predlagal, da se sprejme 
Odlok  o izbiri in sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Občini Bled po skrajšanem 
postopku. 
 
in dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA:  
Odlok o izbiri in sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Občini Bled se 
sprejme po skrajšanem postopku. 
PRISOTNI ZA PROTI 
15 15 0 
Sklep JE   bil sprejet. 
 
in  
 
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o izbiri in sofinanciranju izvajanja letnega 
programa športa v Občini Bled.  
PRISOTNI ZA PROTI 
15 15 0 
Sklep JE   bil sprejet. 
 



Točka 11: Potrditev Investicijskega programa za »Medgeneracijski center Vezenine Bled« 
in Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za razširitev pogodbe za 
«Energetsko upravljanje objektov in pogodbena oskrba z energijo v javnih objektih 
Občine Bled« z dodatnim ukrepom dobave toplote za Medgeneracijski center Vezenine 
Bled 
 
Uvodno obrazložitev sta podali predstavnica pripravljavca K&Z, Svetovanje za razvoj d.o.o. 
Boža Kovač in predstavnik  pripravljavca  Luka Vall, Protena.  
 
 
Točko so  obravnavali Odbor za gospodarstvo in turizem , Odbor za proračun in občinsko 

premoženje in Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja , katerih predsedniki so podali  

predlog za sprejem. 

V razpravi sta sodelovala Darko Mlakar in Janez Brence.  
 
Po razpravi je župan je po razpravi  dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi Investicijski program za »Medgeneracijski center 

Vezenine Bled«. 
2. Občinski svet Občine Bled potrdi Dokument identifikacije investicijskega projekta za 

razširitev pogodbe za «Energetsko upravljanje objektov in pogodbena oskrba z 
energijo v javnih objektih Občine Bled« z dodatnim ukrepom dobave toplote za 
Medgeneracijski center Vezenine Bled. 

PRISOTNI ZA PROTI 
14 14 0 
Sklepa STA    bila sprejeta. 
 
Točka 12: Potrditev Investicijskega programa za »Energetsko sanacijo, rekonstrukcijo, 
dozidavo in nadzidavo osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled« 
 
 
Uvodno obrazložitev je podala  predstavnica pripravljavca K&Z, Svetovanje za razvoj d.o.o. Boža 

Kovač. 

Točko so obravnavali tudi Odbor za gospodarstvo in turizem  in predsednik  Milan Rejc, ki je 
povedal, da je bil na Odboru podan predlog za sprejem obenem pa je odbor predlagal, da 
občinski svet zadolži župana, da zagotovi pripravo projektne in investicijske dokumentacije za 
izgradnjo večnamensko športno dvorano ob OŠ Bled v letih 2023 in 2024 na mestu obstoječe 
telovadnice OŠ Bled;Odbor za proračun in občinsko premoženje in  predsednik odbora je 
povedal, da je Odbor podal predlog za sprejem s pripombo, da se zadolži župana za pripravo 
ločenega investicijskega programa za novogradnjo objekta telovadnice v letih 2023 in 2024 in  
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja  in je predsednica povedala, da je bil na 
Odboru sprejet sklep, da se  predlaga, da se izdela projektna dokumentacija na nivoju idejnega 
projekta, ki vključuje tudi telovadnico, pridobi projektna ocena tako pripravljene dokumentacije 
in pripravi nov investicijski program. 
 
V razpravi so sodelovali: Jakob Bassanese, Elvira Krupić,Anton Mežan, Milan Rejc, Gregor 
Jarkovič, Janez Brence, Jana Špec, Srečko Vernig in Boštjan Ploštajner.  
 
Po razpravi je župan dal na glasovanje 
PREDLOG SKLEPA: 



Občinski svet Občine Bled potrdi Investicijski program za »Energetsko sanacijo, 

rekonstrukcijo, dozidavo in nadzidavo osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled«. 

PRISOTNI ZA PROTI 
15 1 8 
Sklep NI bil sprejet. 
 
V nadaljevanju je župan dal  
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet Občine Bled zadolži župana, da se pripravi nov investicijski program, ki bo 

vključeval tako sanacijo šole in telovadnice kot enoten projekt do prve seje v letu 2020. 

PRISOTNI ZA PROTI 
15 9 0 
Sklep JE   bil sprejet. 
 
 
Točka 13.  Sprejem Poročila o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za 
leto 2018 
 
Uvodno obrazložitev je podal  direktor  Infrastrukture Bled d.o.o., mag.  Janez Resman. 

 
Točko sta  obravnavala Odbor za gospodarstvo in turizem  ki je podal predlog za sprejem in  
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja , ki je podal predlog za sprejem s sprejetim 
dodatnim sklepom Odbora, ki je predlagal, da se stroški odpadkov, ki nastanejo izključno na 
javnih površinah, pokrivajo prednostno iz drugih virov s področja turizma, in ne na račun 
povečanja stroškov odvoza odpadkov za občane. V kolikor ustrezne pravne podlage za to ni, naj 
se pokrivajo neposredno iz občinskega proračuna.   
 
Razprave ni bilo, za je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA:  

Občinski svet Občine Bled sprejme Poročilo o poslovanju javnega podjetja 

Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2018. 

PRISOTNI ZA PROTI 

14 14 0 

Sklep JE   bil sprejet. 

 
Glede na sklep sprejet na Odboru za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja je dal  župan  na 

glasovanje  

PREDLOG SKLEPA:  

Stroški odpadkov, ki nastanejo izključno na javnih površinah, naj se pokrivajo 

prednostno iz drugih virov s področja turizma, in ne na račun povečanja stroškov 

odvoza odpadkov za občane. V kolikor ustrezne pravne podlage za to ni, naj se 

pokrivajo neposredno iz občinskega proračuna. 

PRISOTNI ZA PROTI 

14 14 0 

Sklep JE   bil sprejet. 

 



Točka 14.  Sprejem Programa zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za 
leto 2019 
 
Uvodno obrazložitev je podal  predstavnik   Infrastrukture Bled d.o.o., Štefan Korošec.  
 
Točko sta  obravnavala Odbor za gospodarstvo in turizem  ki je podal predlog za sprejem in 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja , ki sta podala predlog za sprejem.   
 
Razpravljal je Janez Brence in po zaključeni razpravi, je  je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet Občine Bled sprejme Program zbiranja komunalnih odpadkov na območju 
Občine Bled za leto 2019. 
PRISOTNI ZA PROTI 
  0 
Sklep JE   bil sprejet. 
 
Točka 15.  Sprejem Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za 
leti 2019 in 2020 in Sklepov o potrditvi cen izvajanja storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Bled za leti 2019 in 2020 
 
Uvodno obrazložitev je podal  predstavnik   predstavnik  Saubermacher Slovenija d.o.o. Primož 
Gjerkiš. 
 
Točko sta  obravnavala Odbor za gospodarstvo in turizem  ki je podal predlog za sprejem in 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja , ki sta podala predlog za sprejem.   
 
Razpravljala sta Gregor Jarkovič in Boštjan Ploštajner. 
 
Po razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPOV:  
1. Občinski svet Občine Bled sprejme Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
na območju Občine Bled za leti 2019 in 2020. 

2. Občinski svet Občine Bled sprejme sklep o potrditvi cen izvajanja storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Bled za leto 2019.  

3. Občinski svet Občine Bled sprejme sklep o potrditvi cen izvajanja storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Bled za leto 2020. 

PRISOTNI ZA PROTI 
14 14 0 
Sklepi SO   bili sprejeti. 
 
in  
PREDLOG SKLEPA:  
Strokovne službe občine Bled naj pripravijo modifikacijo Odloka obvezne lokalne 
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled na način, ki bo 
omogočal pravično delitev stroškov. 
PRISOTNI  ZA PROTI 
14 14 0 



Sklep JE bil sprejet.  
 
Točka 16.  Seznanitev s Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor za leto 2018 
Uvodno obrazložitev je podal  predstavnik   direktor Gradbeništva Prestor, Jure Prestor.  
 
Točko sta  obravnavala Odbor za gospodarstvo in turizem  ki je podal predlog za sprejem, s 

pripombo odbora,  da se poročilo v bodoče podaja skladno s 27. členom koncesijske pogodbe, da 

podjetje predloži gradbene dnevnike in primopredajne zapisnike potrjene s strani nadzora ter 

pregledniški dnevnik za nadzor nad cestami in Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo 

okolja, ki je  podal predlog za sprejem.   

 
Razpravljala sta: Anton Mežan in Mihaela Pesrl. 
Anton Mežan je koncesionarju zastavil vprašanja:  

1. V blejskem parku ste v preteklosti zgradili na stopnišču eno stopnico višjo od drugih. Kdo 
je bil po vašem mnenju odgovoren za to napako? 

2. Zakaj imate na gradbiščih samo po nekaj delavcev hkrati? V primeru večje ekipe na 
gradbišču bi bile zapore manjše hitrost dela pa precej večja.  

3. Se vam ne zdi, da je krpanje lukenj na asfaltu z nekaj lopatami hladnega asfalta in to v 
dežju metanje denarja »v prazno«? 

4. Zakaj ne zagotavljate varnosti vaših zaposlenih in mimoidočih v skladu s standardi? 
Delavci namreč nazavarovani stojijo na kabini vozila med pritrjevanjem znakov, lamel… 

5. Kdaj nameravate podpisati dogovorjeno pogodbo, vezano na stavbo na območju Seliš 
(Meze)? 

6. Nam lahko zagotovite za novo sezono barvanje črt po Bledu, z bolj kvalitetnimi izvajalci 
in materiali? 

7. Kdaj predvidevate barvanje črt? Moje mnenje je, da jeseni ni pravi čas ampak zdaj pred 
sezono, ker smo turistični kraj.  

8. Kdo s strani Občine Bled opravlja nadzor nad vašim delom? 
9. Zakaj niso realizirane obljube z lanskega sestanka na občini bede ukinitve nekaterih 

parkirišč v Betinu zaradi možnosti izogibanja ob srečevanju dveh vozil in izdelave 
šikane, ki bi onemogočala  kolesarjem prihod na obračališče s preveliko hitrostjo? 

10. Menite, da je košnja ob cestah 2x letno dovolj za turistični kraj? 
11. Kakšno vlogo imata v podjetju, ki je naš koncesionar – gradbeništvo Presto brata Jure in 

Boštjan na današnji dan, 10.4.2019? 
12. Imata avtobusno parkirišče Seliše in parkirišče za avtodome uporabno dovoljenje? Če 

niste pravi naslov, prosim posredujte vprašanje odgovorni osebi. 
13. Zakaj ste na območju Seliš v tla »sadili« veje brez korenin. Je šlo morda zato, da se občini 

zaračuna sajenje ali res samo za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja in s tem 
občina ni oškodovana? 

14. Kdo vam je naročil odvažanje zemljine na Pernike? 
15. Je bila ta zemljina podarjena ali prodana – kdo je prejel plačilo in koliko? 
16. Kdo je plačal prevoze te zemljine? 
17. Je bila predhodno izvedena kemična analiza zemljine? 
18. Zakaj so bile za tlakovanje v park pri fijakerjih namesto naročenih granitnih kock 

dimenzij 8x8 najprej pripeljane kocke različnih dimenzij? 
19. Zakaj vedno kurite na gradbiščih in deponijah na Bledu plastiko, polivinil in ostale 

odpadke, namesto da bi poskrbeli z odvozom? Ne veste, da je vsako kurjenje (tudi lesa, 
vej…) z odlokom prepovedano. Da o kurjenju plastike ne zgubljam besed…. 

 
Z večino prejetih odgovorov Anton  Mežan ni bil zadovoljen. 



Po razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPOV:  
Občinski svet Občine Bled se seznani s Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor 
d.o.o. za leto 2018. 
PRISOTNI ZA PROTI 
14 11 1 
Sklep JE    bil sprejet. 
 
Točka 17.  Sprejem Kodeksa ravnanja izvoljenih in imenovanih predstavnikov Občine 
Bled 
 
Uvodno obrazložitev je podal  predlagatelj,  Gregor  Jarkovič, član Občinskega sveta 
Občine Bled.  
 
Točko je obravnavala Statutarno pravna komisije, katere podpredsednik je povedal, da je ta 
ugotovila, da ni formalno pravnih zadržkov.    
 
Razpravljala sta: Anton Mežan in Milan Rejc.  
 
Po razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet Občine Bled sprejme Kodeks ravnanja izvoljenih in imenovanih 
predstavnikov Občine Bled.  
PRISOTNI ZA PROTI 
14 14 0 
Sklep JE    bil sprejet. 
 
Točka 14.  Kadrovske zadeve: Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v »svet 
zavetišča za zapuščene živali 
 
Uvodno obrazložitev je podal Anton Mežan, predsednik KMVVI.  

Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje  

PREDLOG SKLEPA:  

Občinski svet Občine Bled imenuje predstavnika lokalne skupnosti Občine Bled v 

»svet zavetišča za zapuščene živali«  Antona Mežana. 

PRISOTNI ZA PROTI 

14 13 0 

Sklep JE   bil sprejet. 

 
Seja se je zaključila ob 24,30 uri . 
 
Bled, 11.06.2019 
 
                   Zapisala: 
Vlasta Pretnar, tajnica župana                   Župan Občine Bled 
                             Janez Fajfar 
 
        
 



 
 


