3. Pobude in vprašanja

Aneta Varl:

1. Cesta Mačkovc - Boh.Bela - zelo nevaren odsek,ali je možen še kakšen dogovor z
izvajalci, da bi se to uredilo, ograja je previsoka in je zelo nepregledno?
2. Delo v času sezone je zelo neprimeren čas,cestna dela na Mlinem- ali se ni bilo mogoče
dogovoriti z izvajalcem za izvajanje v času korone ali pa v jesenskem času?
3. Kaj delajo ob cesti pri odcepu za strelišče,ali je to nasip, ali samo odvečna zemlja, ali bo
mogoče kakšno parkirno mesto?
Robert Klinar je odgovoril, da je korona vse prelongirala vse investicije, ki potekajo v občini
Bled. Planirano je bilo, da se bodo vsa dela zaključila do 1.7.2020, vendar pa bo verjetno kakšen
teden zamika na projektih, ki jih vodi Občina Bled, predvsem Kolodvorska cesta, od železniške
postaje do Zake in dela v vasi Selo. Projekt, ki pa ga občina izvaja skupaj z državo, pa se je
zamaknil zato, ker so dolgo časa iskali izvajalca del. Dodal je, da po razgovorih, ki so potekali
med občino in DRSI, bi morala biti dela zaključena do 4.7.2020, vendar pa se je vmes pojavila
še elektrifikacija ( v levi pas, ki se dela bodo položene cevi), ki dela podaljšala za štirinajst dni
in to temo je bil s strani občine zahtevan urgenten sestanek z Elektro Gorenjska, kjer je bilo
zahtevano, da se dela izvajajo tudi v nočnem času in dodal, da sam upa, da se rok skrajšal za en
teden, kar seveda pomeni, da bi morala biti dela zaključena nekje do 14.7.2020, seveda pa je to
projekt države, občinska investicija je samo vzporedna izgradnja pločnika. Kar se tiče policije
pove, da jih je obvestila tudi občina in se skupaj z redarstvom promet usmerja tako, da je
čimbolj tekoč.
Kar se tiče kolesarke Mačkovc – Bohinjska Bela je povedal, da je občina glede višine ograje
opozorila državo, odcep kolesarke je bil dan v uporabo, občina pa je uspela vsaj pri prehodu
čez cesto na Obrnah, vendar pa bo občina še naprej v kontaktu z DRSI in prenesla tudi te
pobude.
Kar pa se tiče deponij, bo inšpektoratu naročeno, da ugotovi, kdo material odlaga.

Boštjan Razinger:

Pobuda za celovito prometno ureditev do naselja Kamna gorica na Bohinjski
Beli.
Stanovalci naselja Kamna gorica na Bohinjski Beli s hišnimi številkami 12, 12a, 13, 13a, 13b in
13c, so se obrnili na svet KS, da so zaskrbljeni glede aktivnosti občine Bled in lastnika hiše hišna št.15, glede odkupa zemljišča , ki je v lasti občine Bled in po katerem poteka cesta na
Kamno gorico , ki je sicer zelo ozka in trenutno edina možna.
Dejstvo je , da sta bili pred letom 1980 na območju naselja le dve hiši . Do danes je bilo na tem
območju zgrajenih še pet stanovanjskih hiš. V štirih stanovanjskih hišah se izvaja turistična
dejavnost oddajanja apartmajev (skupno 8 apartmajev), v dveh hišah se izvaja obrt, lastniki
kmetijskih zemljišč pa izvajajo tudi kmetijsko dejavnost. Promet se je tako skozi leta
neprestano povečeval, tako da sedanje stanje nujno zahteva nove rešitve.
Zato predlagam , da se občane preko Krajevne skupnosti Bohinjska Bela sproti obvešča o
postopkih reševanja problematike dostopne ceste do naselja Kamna Gorica in tudi o vseh
postopkih ali dejavnostih, ki bi imeli vpliv na prometno ureditev dostopne ceste.
Pobudo podpira tudi svet KS Bohinjska Bela.
Robert Klinar je odgovoril, da je za ta del naročena prometna študija, da se bo videlo, kako to
optimizirati, vendar pa ne na škodo ljudi. Dodal je, da je bil sam tudi na tem mestu, skupaj s
predsednikom KS in obljubil, da bodo vse podatke o tem tudi prejeli. V nadaljevanju je pojasnil,
da je lastnik naročil odmero, občina, kot lastnik, pa je bila tudi pozvana k udeležbi v postopku
odmere in dodal, da zaenkrat še ni nobenih odločitev. Povedal je, da na Bohinjski Beli obstaja
kar nekaj podobnih cest, ki jih bo potrebno uredite in upa, da bo s prometno študijo vse zajeto
in bodo ceste urejene.

Darko Mlakar:
Imam samo dve vprašanji:
1. Kaj je z objektom Jurček na Homu? Ali obstaja kakšna dolgoročna študija o
ureditvi, ali kakšna kratkoročna študija, da bi se omogočilo vsaj delovanje
lokala, glede na obisk.
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2. Kašna je varianta v bližnji prihodnosti, da se preplasti cesta v Muže iz Piškovce.
Robert Klinar je odgovoril, da je potekal v ponedeljek sestanek s predstavniki KS na
Homu in razlog je bil, da je občina dobila najemnika in so se tako člani sveta KS, kot tudi
vsa društva v Zasipu dogovorila, da se bo v naslednjih štirinajstih dneh pomagalo
najemniku, da se lokal čimpreje spravi v tek, to se pravi, s čistilnimi akcijami in
ureditvijo okolice, kot tudi same stavbe. Občina pa bo tudi pomagala z investicijskim
vzdrževanjem, da se poveča vrednost objekta in namembnost, ki je v kraju pomembna.
Dodal je, kar pa se tiče Jurčka Hom dolgoročno, pa spremembe in dopolnila
prostorskega načrta gredo v tej smeri, da se naredi cona za turizem, projekt je narejen
in občina bo pripeljala stvar, seveda ko bo pravno formalno v prostorskih načrtih nekje
do gradbenega dovoljenja, naprej pa se bo šlo v javno zasebno partnerstvo, saj vemo,
da je projekt vreden nekje med 400.000,00 in 500.000,00 €.
Glede preplastitve ceste pa je povedal, da občina te investicije trenutno nima v planu,
vendar pa, ko se bo gradil most v Piškovci, se bo v sklopu tega, preplastila tudi ta cesta.
Milan Rejc:

1. 10. junija se je na Bledu, na cesti Gorenjskega odreda odvila sledeča zgodba. Tuja vozila
so zaparkirala dostop do hiš in parkirnih prostorov na Cesti Gorenjskega odreda.
Občani so poklicali redarje, ti so kršiteljem nalepili obvestila o prekršku v rdečih
ovojnicah. Poseg občinske uslužbenke, ki je temu sledil je zelo razburil občane. Z
avtomobilov je namreč pred očmi krajanov odstranila rdeče ovojnice.
Menim, da gre pri tem za nedopustno poseganje v avtonomijo dela redarstva in
kratenje pravic kršiteljev v prekrškovnem postopku.
Menim, da javni uslužbenec nima nobene pravice, da posega v delo redarja na način, da
kljub jasni zakonski osnovi od vodje MIR zahteva umik kazni. To lahko storijo le kršitelji
v okviru prekrškovnega postopka. Menim, da gre za klasično zlorabo uradnega
položaja, ki je kaznivo.
Prosim za uradno pojasnilo.
2. Ribolov in obala Blejskega jezera, dopolnitev vprašanja?
Z odgovorom na vprašaje postavljeno na 7. redni seji Občinskega sveta nisem
zadovoljen. Ponovno sprašujem Občino, ali je možno doseči dogovor glede ribolovnih
mest ob obali Blejskega jezera?
3. Hotel Evropa, vprašanja za župana?
1. 19. 10. 2018 je bilo med Občino Bled in podjetjem BC Investicijska skupina d. o. o.
podpisano pismo o nameri za izgradnjo Hotela Evropa. Slovenski Obligacijski zakon
ne pozna instituta pisma o nameri. Ali obstaja pravna podlago za podpis takega
pisma.
2. Čemu podpis takšnega dokumenta, če pa je investitor že 15. 4. 2014 od občine
pridobil lokacijsko informacijo, ki daje jasne usmeritve o posegu v prostor.
3. Kapitalski interes investitorja je legitimen. Kakšen je bil interes Občine pri tem
podpisu, torej javni interes lokalne skupnosti?
4. Zakaj ste se s svojim podpisom v pismu o nameri zavezali, da boste pri pristojnih
nosilcih urejanja prostora zagovarjali spremembo OPN v delu, ki se nanaša na 153.
člen za Enoto urejanja prostora Rečica, RE-25, na način, da za gradnjo ne bo več
potreben javni anonimni natečaj. Naj spomnim, da je v gradivu sprememb in
dopolnitev OPN, ki smo ga prejeli svetniki v letu 2019 v predhodno oceno predlog,
da se PPIP za EUP Rečica RE 25 v celoti črta, kar bi lahko omogočilo realizacijo
hotela Evropa kot je načrtovan v natečajni nalogi.
5. Prosim, da mi razložite, kaj predstavlja besedna zveza manjši družinski hotel.
Tolmačenja so sila različna. Ali je to hotel z manj kot 100 sobami, torej 99 in manj,
ali z do 25 sobami. Brez jasne definicije manjšega družinskega hotel je namreč OPN
invaliden oziroma nepopoln in kot tak omogoča različne spore.
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Janez Fajfar je povedal, da bo odgovor podan v pisni obliki. Glede hotela Evropa pa je povedal,
da je tu hotel že bil in zato je bilo v OPN tudi dano, da na tem mestu hotel lahko je in če bi se
OPN pripravljal danes, tega v njem sigurno ne bi bilo.
Milan Rejc je samo prosil, da se opredeli »manjši družinski hotel«, ker OPN brez tega je
nepopoln.

Saša Repe:

Pojem manjši družinski hotel v pojmovniku OPN Bled ni obrazložen. Na območju Slovenije
sicer obstaja odlok o OPN občine Rogaška slatina, ki navaja, da je družinski hotel manjši
hotel ali gostišče oziroma penzion, običajno v upravljanju družine z do 50 ležišči.
Za razlago odlokov, ki jih je sprejel občinski svet, je pristojen isti organ, torej občinski svet.
Skladno s 56.a členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled statutarno pravna
komisija predlaga občinskemu svetu v sprejem obvezne razlage splošnih aktov občine.
Robert Klinar je v zvezi z vprašanjem Ribiške družine povedal, da je bilo v preteklosti kar
nekaj sestankov z Ribiško družino, pogledale so se tudi lokacije, kjer naj se nebi povzročala
škoda, vezano na urejanje, ki se izvaja skupaj z Infratrukturo. Prisotne je tudi seznanil, da bo v
naslednjem tednu potekal sestanek tudi z novim predsednikom Ribiške družine, ki je bil izbran
na občnem zboru RD, dr. Pretnar in da se videlo, kako skupaj reševat probleme naprej.
Glede vprašanje, kako je možna dostopnost do obale vseh, ker je to ena od dejstev, da je tudi
njegov predhodni, ko je želel kaj naredit, tudi sam v prekršku, ker z določenimi fizičnimi
ovirami in obvestili onemogočil dostop do jezera. Dodal je še, da bo odgovor podan še v pisni
obliki. Dodal je, da se sproti kontrolila, tudi sam naredi obhod okoli jezera, da se prekontrolira,
ali je res 10 krapolovcev, tako kot je bilo dogovorjeno in sam jih je v soboto naštel devet.
Vse v zvezi z dogajanjem na Cesti Gorenjskega odreda pa dodal, da bo odgovor podan v pisni
obliki, čeprav meni, da je bil odgovor že podan po telefonu. Dodal je, da ga bolj skrbi zloraba
javnega položaja oziroma pooblastil, ve pa se, kateri disciplinski postopki sledijo. Vsa zadeva
je bila predana policiji s strani občana in se čaka na odločitev policije in če bo dokazano, da gre
za kaznivo dejanje, bodo tudi s strani občine uvedeni disciplinski postopki.
Milan Rejc je še dodal, da imajo ribiči koncesijsko pogodbo z državo in v tej pogodbi je tudi
napisano nekaj v zvezi skrbi za okolje in naravo in je bil mnenja, da odnos, ki ga kažejo, ni dober,
saj sam tudi hodi okoli jezera in vidi, da se leži, spi, se potlači vso travo, kjer je nebi smeli, se
uničuje rastlinje. Bil je mnenja, da se jim potrka na vest in se jih vpraša, kaj je to za njih »skrb
za naravo« in na koncu tudi skrb za proračun občine, saj je Infrastruktura verjetno vložila
ogromna sredstva v to, da je obala urejena.

Jana Špec:
Želim informacija za sebe in seveda za občane, kje so ostali postopki za investicijo
tržnica na mestu bivšega bencinskega servisa. Na zadnji seji smo nekako rekli, da se bo
nekako do 1.7.2020 to že odprlo, verjetno je prišlo do raznih problemov in zato morda
samo informacija, kdaj se planira, da bo to realizirano.
Robert Klinar je odgovoril, da se je sama zadeva zapletla pri popisu del projektanta,
za štirinajst dni, potem pa pri pridobivanju ponudb, zadnji šok pa, ko je občina prejela
ponudbe, saj so bile te prenormirane glede na tisto, kar je občina želela, tako da bo
občina šla v fazno izgradnjo, kar pomeni, da prvo tisti element, da tržnica zaživi, v
nadaljevanju pa še na notranji del. Napovedal pa je, da bo ta del zaključen v mesecu
avgustu. Dodal je še, da se na projektu dela pospešeno.
Boštjan Ploštajner:
1. V sklopu rekonstrukcije oziroma obnove Razgledne ceste me zanima, ali obstaja
možnost rešitve problema občanov, ki prebivajo na cesti Za žago, saj je tam ena redkih
makadamskih cest, ki jih imamo v občini in ga zanima, ali je takrat, ko se bodo dela
izvajala, možno razširit za trideset centimetrov zato, da bi lahko pešci varno hodili in
da bi lahko Infrastruktura Bled lahko normalno opravljala svoje delo.

Franci Pavlič:

Zaradi poplavljanja stanovanjskih objektov ob večjih neurjih na območju Za žago je občina že
pred leti naročila projektno dokumentacijo za ureditve ceste skupaj z odvodnjavanje meteornih
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voda. Projekt je bil začasno ustavljen in sicer zaradi pridobivanja služnostnih pravic, saj je
predvideno, da bo del meteorne kanalizacije potekal po privatnih zemljiščih. Projekt zajema tudi
ureditev ozke makadamske ceste skupaj z obnovo komunalne infrastrukture v smeri proti
Berložniku.
Občina lahko omenjeno cesto razširi pod pogojem, da se s tem strinjajo tudi lastniki zemljišča ob
občinski cesti, saj bi z morebitno razširitvijo ceste posegali na njihova zemljišča
2. Kako je z objektom na Straži?

Barbara Jančič:

Objekt na Straži je nelegalen, inšpekcija je z odločbo rušitev odložila do uveljavitve prostorskega
akta in takojšnje legalizacije objekta oziroma najkasneje do 27. 11. 2022. Občina Bled je
predlagala spremembo podrobnih prostorsko izvedbenih pogojev (PPIP) v enoti urejanja
prostora BK-28 v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Bled na način, da bo
omogočena gradnja novega objekta.
3. Imam dokumentacijo prijatelja, ki ni občan Bleda, o prehitri vožnji v naselju. Vsakemu,
ki bo dokument videl in je občan Bleda mu bo jasno, da je bila slika posneta več kot 40
m pred znakom za Bled v smeri iz Lesc proti Bledu. Povem, da je gospod kazen plačal,
ni pisal pritožbe, meni je samo dal dokument v roke, prečrtam sem registrsko tablico
zaradi varovanja podatkov, bom dal to pobudo tudi pisno in ne pričakujem, da odgovor
prejmem danes, niti ni to odgovornost občinske uprave, smatram pa, da v sklopu
kakršnihkoli nadaljnjih odgovorov in stvari, ki jih je potrebno razčistit, bi bilo to
primerno vprašanje za MIR, saj jih je bilo tisti dan kar nekaj, ki so bili »ustreljeni«. Se
pa vidi na sliki, kje je bilo vozilo in vozilo je bilo več kot 40 m pred znakom za Bled.
Primož Lah:
Merilnik hitrosti TrueCAM, s katerim občinsko redarstvo opravlja meritve, deluje v avtomatskem
načinu. Operater določi območje (vrata), laserski merilnik pa zajema tarče neprestano. V
konkretnem primeru je bil merilnik postavljen 97 m za tablo, ki označuje začetek naselja,
meritve pa naj bi se izvajale na oddaljenosti, ki je krajša od navedene.
Pripominjamo, da imajo domnevni kršitelji v prekrškovnih postopkih na voljo redna in izredna
pravna, v kolikor menijo, da je bilo dejansko stanje nepravilno ugotovljeno ali je bil uporabljen
napačen materialni predpis.

Brigita Tišler:

1. gradbišče na cesti na Mlinem
Nahajamo se pred glavno sezono in na Mlinem so zaradi gradnje na cesti že zastoji.
Zanima me ali je res "primeren" čas za tako obsežno delo na cesti. Občani, ki so pacienti
zdravstvenega zavoda dr.Krivčeve na Mlinem, imajo težave z vključevanjem v promet,
ker sta semaforja na obeh straneh ceste oddaljena in iz parkirišča pred ambulanto ne
vidijo v katero smer poteka promet. Nastaja zmeda in obilo slabe volje.
Istočasno poteka gradnja in zapora v Zaki in v vasi Selo. Tri gradbišča na cesti na
praktično istem koncu Bleda.
Vprašanje: časovnica, kdaj bodo omenjen dela na cesti zaključena ali bo gradbišče na
cesti čez celo poletno sezono?

Urška Kregar Cundrič:

Občina Bled je s svojo investicijo morala počakati na izbiro izvajalca s strani Direkcije RS za
infrastrukturo, ki obnavlja vozišče na Mlinem. Žal je izbira izvajalca in podpis pogodbe zahtevala
svoj čas, kar je pripeljalo do tega, da so se dela začela izvajati v času epidemije in glavni poletni
turistični sezoni. Zaenkrat dela potekajo skladno s terminskim planom, s strani občine Bled tudi
dnevno spremljamo promet na Mlinem. Glede na povečanje prometa za vikend oz. poletne
počitnice bodo odseki zapore krajši, kar pomeni tudi semaforji na krajši razdalji. V primeru zelo
povečanega prometa pa bo usmerjanje potekalo ročno z mahači. V naslednjem tednu se bodo dela
preusmerila na drug vozni pas, kjer bo Elektro gorenjska predhodno izvajal dela položitve SN
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voda v glavno cesto. Nato pa sledi še menjava ustroja na tem delu, tako da se bodo dela zaključila
predvidoma v sredini meseca julija.
2. Občinsko redarstvo
V času epidemije Covid je bilo delo občinskih redarjev iz dveh redarjev na izmeno,
spremenjeno na enega redarja na izmeno. Epidemije je konec, redarska služba pa je še
vedno v sestavi en redar na izmeno. Poletna sezona je pred vrati, ob povečanem številu
obiskovalcev Bleda, bo posledično tudi več kršitev, ki so v pristojnosti redarstva.
Menim, da bi bila zaradi same strokovnosti, zakonitosti in varnosti v prekrškovnih
postopkih, že ustaljena praksa dela redarjev v paru, bolj smotrna in učinkovita. Konec
koncev tudi policisti delajo v paru.
Primož Lah
Trenutno razpoložljiv nabor kadrov v MIR ne omogoča stalnega dvoizmenskega dela v paru v
občini Bled. Časovni obseg izvajanja nalog v občinah ustanoviteljicah je namreč skladen s ključem
financiranja organa. Pričakujemo, da bodo postopki zaposlovanja dodatnega kadra zaključeni do
01.09.2020. Po izvedenem usposabljanju bo mogoče delo organizirati na predlagan način.

3. Zdravstvena služba na Bledu v času Epidemija Covid
Zahvala ob koncu epidemije- 22.5.2020
Danes dopoldne so se pred blejskim zdravstvenim domom zbrali predstavniki
vseh nujnih in reševalnih služb, ki so tako ali drugače sodelovali pri obvladovanju
epidemije. Zbrane sta pozdravila in nagovorila tudi oba župana, blejski Janez
Fajfar in gorjanski Peter Torkar.Oba župana sta se še enkrat zahvalila tako
zdravstvenim delavcem, Zdravstvenemu domu Bled, ekipam civilne zaščite,
policiji, gasilcem, humanitarnim organizacijam in vsem prostovoljcem, ki so se v
času, ko je bilo to najbolj potrebno, izkazali. Duh skupnosti in skupnega dobrega
je prevladal, kar pomeni, da smo kot družba uspel (citirano iz Moja občina Bledlokalne novice)
Sprejem po epidemiji- 10.6.2020
Blejski župan Janez Fajfar je v sredo, 10. junija, sprejel službe in prostovoljce, ki so
aktivno sodelovali pri obvladovanju epidemije na Bledu. Kot je dejal, so se
posamezniki in organizacije izkazali in dokazali, da je lokalna skupnost po svojih
najboljših močeh obvladala krizne razmere, da smo se znali soočiti z neznanim in
pridobili izkušnje, ki znajo v prihodnosti priti prav ( citirano iz Moja občina Bled lokalne novice)
V občini Bled deluje še ena zdravstvena ustanova, ki se imenuje Zasebni zdravstveni
zavod dr. Krivec Skrt Liljane. Omenjeni zavod ima registriranih 2348
zavarovancev pretežno iz občine Bled, nekaj pa tudi iz občine Gorje. V času epidemije
Covid je Zavod aktivno sodeloval pri obvladovanju epidemije Covid, izvajala se je
zdravstvena oskrba po urniku ambulante (triaža bolnikov, intervencije, zdravstvene
obravnave, napotitve v Covid ambulanto, vse v skladu z navodili in protokoli
Ministrstva za zdravje, ZZZS in Katastrofne medicine).
Kot občinska svetnica, kot pacientka omenjene ambulante in končno kot zaposlena
diplomirana medicinska sestra v omenjenem Zavodu, naslavljam vprašanje na župana
g. Fajfarja ali je mogoče zdravstveni Zavod dr. Krivec drugorazredna zdravstvena
ustanova v občini Bled, ali se mogoče ocenjuje, da v zavodu nismo obvladovali kriznih
razmer v epidemiji, in zato nismo bili ne povabljeni in ne omenjeni, ne na prvem in ne
na drugem, zgoraj navedenem dogodku?
Janez Fajfar:
- 22. maja, po uradnem koncu epidemije, je Zdravstveni dom Bled pripravil manjšo
slovesnost. Z gorjanskim županom sva bila naprošena, da še midva nagovoriva
povabljence in se jima zahvaliva za ves trud pri obvladovanju korona krize. To sva z
veseljem storila, čeprav do najinega prihoda niti nisva vedela, kdo vse je bil povabljen s
strani organizatorja – ZD Bled.
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10. junija sem sprejel službe in prostovoljce, ki so pomagali pri obvladovanju korona krize
na Bledu. Zelo mi je žal, da je bila pomembna vloga Zasebnega zdravstvenega zavoda dr.
Krivec Skrt Liljane po pomoti spregledana. Zahvaljujem se vam, da ste me na to
opozorili. Dr. Krivčevi sem se osebno opravičil in ji naknadno izročil enako priznanje kot
ostalim.
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